
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о 

квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ДЕО I – Методолошке напомене 
 

 
Анкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти основних студија Економског факултета Универзитета у 
Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у току школске 2017/2018. године. Анкетирано је укупно 505 
дипломираних студената. На графикону 1 дата је структура анкетираних студената по модулима студијског програма 
основних студија. 

 

Графикон 1: Структура анкетираних студената по модулима 
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Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет наставног процеса; (2) 

квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је за 

тумачење заглавља неопходно погледати наредну табелу: 

СМЕР Ознака у заглављу 

Економска анализа и политика 1 

Финансије банкарство и осигурање 2 

Маркетинг 3 

Међународна економија и спољна трговина 4 

Менаџмент 5 

Рачуноводство ревизија и финансијако управљање 6 

Статистика информатика и квантитативне финансије 7 

Трговински менаџмент и маркетинг 8 

Туризам и хотелијерство 9 

Дипломирани студенти који су запослени и посао 

обављају у оквиру предвиђених исхода студијског 

програма 

11 

Остварена просечна оцена   

6,00-6,50 А 

6,51-7,50 Б 

7,51-8,50 Ц 

8,51-9,50 Д 

9,51-10,00 Е 

 

Од анкетираних студената 75,4% је нашло запослење (од чега 64% обавља занимање у оквиру предвиђених исхода завршеног 
студијског програма). Овај резултат представља побољшање у односу на претходни период анкетирања када је запослење 
нашло 60,25% анкетираних студената.  
 
Оцене студената који су се запослили и обављају посао који је директно везан за исходе завршеног студијског програма 
посебно су вредноване и издвојено приказане у колони означеној као 11. Осим наведених, резултати су приказани и за 
студијски програм у целини (укупно), по модулима (1-9) и према просечној оцени коју су студенти постигли током студија 
(Б, Ц, Д и Е). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО II – ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ  

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Б Ц Д Е 

Сваки предмет из студијског 

програма има јасан и објављен 

начин стицања поена 

3.80 4.07 4.31 3.89 4.33 4.09 3.59 3.89 3.85 3.98 3.97 4.29 3.85 4.02 4.14 3.95 

Успешност студената у 

савладавању свих предмета са 

студиjског програма 

континуелно се прати током 

наставе и изражава се поенима 

3.80 3.64 3.75 3.30 3.25 3.52 3.56 3.29 3.54 3.48 3.41 3.86 3.29 3.57 3.66 3.62 

На предавањима се врши 

сагледавање новог градива 
3.97 4.03 4.11 3.91 3.67 3.87 4.12 3.79 3.77 3.92 3.96 4.71 3.80 3.93 4.15 3.81 

На предавањима се користе 

примери, илустрације, задаци и 

други облици примене 

теоријског знања 

3.70 3.68 3.69 3.61 3.83 3.63 3.48 3.44 3.62 3.60 3.60 3.43 3.49 3.65 3.80 3.48 

Предавања су обликована тако 

да подстичу студенте на 

размишљање и креативност, 

самосталност у раду и примену 

стечених знања 

3.00 3.13 3.00 2.72 3.08 2.87 2.45 2.64 2.77 2.83 2.87 3.00 2.68 2.91 2.99 2.76 

Вежбе су усмерене на 

појашњавање материје из 

уџбеника и са предавања 
3.97 4.22 4.00 3.85 4.17 4.17 4.06 3.80 3.92 4.01 4.04 4.00 3.83 4.11 4.16 4.14 

Вежбе су усмерене на примену 

знања (примери и задаци) 
3.77 3.95 3.81 3.67 4.42 4.00 3.88 3.73 3.85 3.85 3.91 3.86 3.68 3.96 3.97 3.76 

Вежбе су усмерене на проверу 

знања (пропитивање, тестирање, 

дискусија) 

3.80 3.86 3.75 3.56 4.25 3.85 3.50 3.64 3.92 3.73 3.80 4.14 3.57 3.75 3.99 4.00 

Вежбе су обликоване тако да 

подстичу студенте на 

размишљање и  креативност, 

самосталност у раду и примену 

стечених знања 

3.30 3.52 3.28 3.14 4.00 3.44 3.35 3.25 3.54 3.35 3.40 4.14 3.13 3.46 3.54 3.24 

 

 

 



Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Б Ц Д Е 

Ниво  и обим литературе као и 

доступне базе података 

библиотечке службе покривају 

поље Вашег образовног и 

истраживачког интересовања 

3.61 3.91 3.71 3.76 3.82 3.68 3.61 3.67 3.75 3.73 3.70 3.71 3.65 3.78 3.80 3.70 

Библиотечка служба је 

адекватно опремљена пратећом 

опремом (рачунари, фотокопир 

апарати) 

3.27 3.68 3.55 3.24 3.56 3.67 3.33 3.28 3.50 3.45 3.41 4.17 3.62 3.33 3.35 3.00 

Запослено особље у библиотечкој 

служби ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно 

3.71 3.70 3.03 3.43 3.89 3.47 3.29 3.31 3.64 3.45 3.41 4.00 3.56 3.51 3.14 2.94 

Рачунарске учионице су 

опремљене рачунарима 

одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом 

4.28 3.89 4.11 3.94 4.00 3.80 4.09 3.71 4.08 3.91 3.82 4.57 3.96 3.86 3.89 3.76 

Факултет поседује адекватну и 

савремену информационо 

комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење 

наставе (опрема у 

слушаоницама) 

4.03 3.63 3.63 3.65 4.00 3.56 3.82 3.49 3.62 3.64 3.55 4.14 3.63 3.62 3.70 3.43 

Запослено особље у 

информатичком центру ради 

мотивисано, квалитетно и 

компетентно 

4.44 4.28 4.15 4.01 4.10 3.94 4.39 4.04 4.00 4.10 4.03 4.17 4.04 4.06 4.36 4.10 

Запослено особље у служби за 

дипломе ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно. 

3.92 3.72 3.94 3.67 4.30 3.52 4.00 3.45 4.00 3.69 3.64 4.14 3.66 3.67 3.69 3.89 

Запослено особље у осталим 

студентским службама ради 

мотивисано, квалитетно и 

компетентно. 

3.50 3.19 3.56 3.04 2.92 3.04 3.30 2.96 3.17 3.13 3.03 3.86 3.08 3.07 3.29 3.30 

 

 

 



Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Б Ц Д Е 

Студентима су доступне све 

релевантне информације о 

студијским програмима (сврха, 

циљ, структура, програми 

предмета, наставно особље, исходи 

и компетенције) 

4.00 4.09 3.82 3.82 4.17 3.94 3.67 3.65 4.08 3.87 3.84 4.00 3.79 3.89 4.05 3.76 

Студијски програм нуди 

студентима савремена научна и 

стручна знања из одговарајуће 

области 

3.37 3.51 3.16 3.15 3.42 3.41 3.24 3.20 2.85 3.29 3.30 3.86 3.21 3.35 3.33 3.05 

Студијски програм омогућава 

стицање друштвено оправданих и 

корисних компетенција 
3.63 3.68 3.26 3.32 3.75 3.63 3.27 3.30 3.08 3.45 3.49 3.86 3.31 3.53 3.57 3.50 

Студијски програм је целовит и 

свеобухватан и усаглашен је са 

другим програмима 

високошколске установе 

3.76 3.78 3.70 3.63 3.67 3.87 3.73 3.48 3.08 3.68 3.70 4.29 3.57 3.72 3.84 3.68 

Постоје тачно дефинисани услови 

за прелазак са једног на други смер 

(модул) на истом нивоу студирања 
4.40 4.11 4.00 4.25 4.25 4.11 3.91 3.84 4.10 4.08 4.12 4.25 4.05 4.05 4.28 4.00 

Постоје тачно дефинисани услови 

за прелазак са једног на други 

студијски програм на различитим 

нивоима студирања 

4.24 4.00 4.00 3.97 4.00 4.05 3.86 3.90 3.80 3.99 4.02 4.25 3.88 4.02 4.24 3.91 

Изборни предмети су адекватно 

заступљени 
3.86 3.77 3.78 3.71 3.60 3.48 3.79 3.82 3.69 3.71 3.71 4.00 3.76 3.76 3.56 3.19 

Фонд часова и радно оптерећење 

студената су равномерно 

распоређени током студија 
3.67 3.28 3.22 3.19 3.58 3.55 3.71 3.15 2.77 3.34 3.33 4.00 3.34 3.30 3.39 3.33 

Исходи студијског програма су 

усаглашени са могућностима 

запошљавања 
2.93 3.39 2.97 2.76 3.10 3.41 3.06 2.68 2.58 3.03 3.24 3.67 2.80 3.10 3.29 3.29 

Исходи студијског програма су 

усаглашени са могућностима 

наставка школовања 
3.83 3.97 4.1 3.7 4.09 4.15 4 3.69 3.83 3.91 3.91 4.2 3.8 4 4 3.9 

Ваша оцена студијског програма у 

целини је: 
3.77 3.76 3.53 3.47 3.92 3.8 3.44 3.46 3.31 3.61 3.66 4 3.5 3.7 3.7 3.6 



ДЕО III  –  СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА  

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за 

сугестије студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од 
укупног броја анкетираних њих 119 (23,56%) је изнело неку сугестију, а оне се 

доминантно односе на два  подручја: (1) увођење више праксе (кроз рад на часу 

са практичним примерима, увођење праксе као део студирања); (2) 
модернизација наставног програма и литературе. 
 
Кроз значајан број одговора студената уочава неопходност већег учешћа 
практичних примера у настави, практичних предмета као и организовања праксе 
ван Факултета. Велики број сугестија се односи на модернизацију наставног 
програма и литературе. Студенти сматрају да постоји потреба за 
прилагођавањем градива потребама тржишта, иновирања наставног програма, 
осавремењавања литературе по узору на модерне уџбенике.  
 
Остале сугестије дотичу се различитих тема: потреба за бољим односом 
професора и особља Факултета према студентима, обимност градива, 
проширивање корпи изборних предмета итд. 
 

ДЕО IV -  ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТА ИЗ 2015. И 2016. 

ГОДИНЕ 
 

У односу на 2015. и 2016. годину, када је последњи пут вршено анкетирање 

студената, проценат студената који је нашао запослење видно је порастао (са 

60,25% на 75,4%). Проценат студената који су нашли посао у струци је остао на 

сличном нивоу (остварен је незнатан пад са 66,5% на 64%). 

 

Када је реч о квалитету наставног процеса, укупне просечне оцене код свих 

ставки су порасле. Највећи скок је забележен код ставки: 

-  “Вежбе су ослоњене на примену знања.„ (скок са 3,60 на 3,85) 
-  “Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на размишљање и  креативност, 

самосталност у раду и примену стечених знања.” (скок са 3,10 на 3,35) 

 

Оцене везане за ненеатавну подршку су порасле. Највећи раст је код следећих 

изјава: 

-  „Библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом опремом„ (раст са 3,25 

на 3,45) 

- „Запослено особље у осталим студентским службама ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно.” (повећање са 2,91 на 3,13) 

- „Факултет поседује адекватну и савремену информационо комуникациону 

опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе.“ (раст са 3,48 на 3,64). 

 

У оквиру целовите оцене квалитета студијског програма остварен је напредак по 

свим ставкама. Највећи раст је код ставке: 

-  „Исходи студијског програма су усаглашени са могућностима запошљавања„ 

(повећање са 2,75 на 3,03). 

   

Укупна просечна оцена студијског програма се незнатно повећала (са 3,59 на 

3,61). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ 

ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ 

ПОДРШКЕ И СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА 
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БЕОГРАДУ  

 

 

Дипломирани студенти основних студија 

  школска 2018/2019. година 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, април 2020. 



                             ДЕО I – Методолошке напомене 
 

 
Анкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти основних студија Економског факултета Универзитета у 
Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у току школске 2018/2019. године. Анкетирано је укупно 118 
дипломираних студената. На графикону 1 дата је структура анкетираних студената по модулима студијског програма 
основних студија. 

 

Графикон 1: Структура анкетираних студената по модулима 

 

 
 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет наставног процеса; (2) 
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квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је за 

тумачење заглавља неопходно погледати наредну табелу: 

 

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 

Међународна економија и спољна трговина 9 

Дипломирани студенти који су запослени и посао обавају 

у оквиру предвиђених исхода студијског програма 

11 

Остварена просечна оцена 
 

6,51-7,50 Б 

7,51-8,50 Ц 

8,51-9,50 Д 

 

Напомена: На основним студијама Економског факултета постоји 9 студијских програма. Анкетом нису обухваћени одговори студената који имају 

просечну оцену између 6,00-6,50 (А) и 9,51-10,00 (Е). Анкетиран је само један студент са студијског програма Менаџмент (8) (в. Графикон 1), па стога 

није било могуће рачунати просек оцена за наведени модалитет. Ипак, сви одговори су узети у обзир у анализи по просечним оценама (колоне Б, Ц, 

Д), у колони укупно, као и у колони 11 (дипломирани студенти који су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода студијског 

програма). 

 

Од анкетираних студената 78,81% је нашло запослење (од чега 66,67% обавља занимање у оквиру предвиђених исхода 
завршеног студијског програма). Овај резултат представља побољшање у односу на претходни период анкетирања када је 
запослење нашло 75,4% анкетираних студената.  
 
Оцене студената који су се запослили и обављају посао који је директно везан за исходе завршеног студијског програма 
посебно су вредноване и издвојено приказане у колони означеној као 11. Осим наведених, резултати су приказани и за 
студијски програм у целини (укупно), по модулима (1-9, без модула 8) и према просечној оцени коју су студенти постигли 
током студија (Б, Ц, Д). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО II – ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ  

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 9 Б Ц Д 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и 

објављен начин стицања поена 
3.60 3.75 3.91 3.73 4.00 4.00 3.81 4.25 3.93 3.88 3.96 3.92 3.88 

Успешност студената у савладавању свих 

предмета са студиjског програма континуелно се 

прати током наставе и изражава се поенима 

3.20 3.13 3.55 3.13 3.73 3.83 3.63 3.12 3.39 3.52 3.02 3.61 3.81 

На предавањима се врши сагледавање новог 

градива 
4.00 3.13 3.83 3.33 3.80 4.00 4.00 3.83 3.75 3.77 3.65 3.84 3.81 

На предавањима се користе примери, 

илустрације, задаци и други облици примене 

теоријског знања 
3.80 3.50 3.70 3.00 3.33 3.17 4.00 3.48 3.50 3.56 3.39 3.71 3.19 

Предавања су обликована тако да подстичу 

студенте на размишљање и креативност, 

самосталност у раду и примену стечених знања 
2.60 2.38 2.78 2.20 2.33 3.17 3.75 2.83 2.76 2.92 2.63 2.96 2.56 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из 

уџбеника и са предавања 
3.80 3.63 3.70 3.47 3.80 3.67 4.06 3.83 3.75 3.79 3.73 3.78 3.75 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и 

задаци) 
3.20 3.63 3.73 3.07 3.67 3.83 4.19 3.62 3.66 3.73 3.50 3.86 3.50 

Вежбе су усмерене на проверу знања 

(пропитивање, тестирање, дискусија) 
3.50 3.00 3.83 3.60 3.20 3.67 4.06 3.34 3.56 3.61 3.44 3.59 3.81 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на 

размишљање и  креативност, самосталност у раду 

и примену стечених знања 

2.50 3.00 3.26 3.29 3.27 3.50 3.44 2.97 3.18 3.23 3.16 3.26 3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 9 Б Ц Д 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе 

података библиотечке службе покривају поље 

Вашег образовног и истраживачког интересовања 
2.50 3.25 3.74 3.71 3.60 3.83 3.69 4.10 3.71 3.77 3.74 3.54 4.13 

Библиотечка служба је адекватно опремљена 

пратећом техничком опремом (рачунари, 

фотокопир апарати и др.) 
3.80 3.00 3.72 3.40 3.80 4.17 3.00 3.46 3.51 3.24 3.74 3.38 3.23 

Запослено особље у библиотечкој служби ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
3.75 3.25 3.63 3.80 3.27 3.80 2.50 3.42 3.37 3.31 3.55 3.37 2.77 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима 

одговарајућег квалитета и адекватном пратећом 

опремом 

3.40 3.00 3.80 3.50 3.73 3.67 3.56 3.93 3.65 3.60 3.67 3.62 3.71 

Факултет поседује адекватну и савремену 

информационо комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у 

слушаоницама) 

3.60 2.88 3.24 2.60 3.40 3.33 3.56 3.75 3.33 3.32 3.29 3.37 3.31 

Запослено особље у информатичком центру ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
4.00 3.67 4.07 4.00 3.93 3.83 4.13 3.96 3.97 4.04 3.93 4.02 3.93 

Запослено особље у служби за дипломе ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
3.75 3.67 3.55 3.50 3.53 3.17 3.00 3.68 3.46 3.38 3.62 3.49 2.86 

Запослено особље у осталим студентским 

службама ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 

3.75 3.33 3.05 2.67 3.13 2.67 3.00 3.14 3.04 2.93 3.06 3.02 3.00 

 

 

 

 

 

 



Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 9 Б Ц Д 

Студентима су доступне све релевантне 

информације о студијским програмима (сврха, 

циљ, структура, програми предмета, наставно 

особље, исходи и компетенције) 

3.60 4.00 3.64 3.33 3.80 4.00 3.88 3.72 3.71 3.63 3.48 3.90 3.81 

Студијски програм нуди студентима савремена 

научна и стручна знања из одговарајуће области 
2.60 2.71 2.96 2.27 3.13 3.33 3.25 3.45 3.04 2.98 2.92 3.22 2.88 

Студијски програм омогућава стицање друштвено 

оправданих и корисних компетенција 
2.25 2.86 3.30 2.80 3.13 3.40 3.63 3.69 3.30 3.32 3.18 3.46 3.13 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и 

усаглашен је са другим програмима 

високошколске установе 

3.25 3.00 3.50 2.93 3.21 3.83 3.75 3.61 3.42 3.49 3.32 3.58 3.20 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са 

једног на други смер (модул) на истом нивоу 

студирања 
4.00 3.20 4.54 4.10 3.73 4.75 4.08 3.94 4.05 4.10 4.12 3.97 4.09 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са 

једног на други студијски програм на различитим 

нивоима студирања 

3.50 3.20 4.33 4.00 3.55 4.33 4.27 4.05 3.99 4.11 4.09 3.89 3.90 

Изборни предмети су адекватно заступљени 3.00 3.43 3.37 3.86 3.47 4.33 3.38 4.07 3.65 3.61 3.78 3.71 3.06 

Фонд часова и радно оптерећење студената су 

равномерно распоређени током студија 
2.50 3.14 3.17 3.00 3.60 3.50 3.25 3.48 3.28 3.36 3.30 3.34 3.00 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима запошљавања 
3.00 2.71 3.04 2.43 3.08 2.50 3.25 2.77 2.88 3.07 2.80 3.00 2.75 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима наставка школовања 
3.50 3.57 3.91 3.92 3.64 4.20 3.75 4.04 3.85 4.03 3.74 4.02 3.69 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 3.25 3.14 3.48 3.13 3.47 3.50 4.19 3.66 3.54 3.59 3.40 3.68 3.56 

 



ДЕО III  –  СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА  

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за 

сугестије студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од 
укупног броја анкетираних студената, њих 26 (22%) је изнело неку сугестију. 

Сугестије се доминантно односе на два  подручја: (1) увођење више праксе (кроз 

рад на часу са практичним примерима, увођење праксе као део студирања); (2) 
модернизација наставног програма и литературе. 
 
Највећи број студената уочава неопходност већег учешћа практичних примера у 
настави, практичних предмета као и организовања праксе ван Факултета. 
Велики број сугестија се односи на модернизацију наставног програма и 
литературе. Студенти сматрају да постоји потреба за прилагођавањем градива 
потребама тржишта, иновирања наставног програма, осавремењавања 
литературе по узору на модерне уџбенике.  
 
Остале сугестије дотичу се различитих тема: потреба за бољим односом 
професора према студентима, обимност градива, проширивање корпи изборних 
предмета. 
 

ДЕО IV -  ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТА ИЗ 2017/2018. 

ГОДИНЕ 
 

У односу на 2017/2018. годину, када је последњи пут вршено анкетирање 

студената, проценат студената који је нашао запослење незнатно је порастао (са 

75,4% на 78,81%). Проценат студената који су нашли посао у струци је остао на 

сличном нивоу (остварен је незнатан пораст са 64% на 66,67%). 

 

Код одговора на питања о квалитету наставног процеса, укупне просечне оцене 

свих ставки су незнатно ниже у односу на претходно анкетирање (разлике се 

крећу у интервалу од 0,05 до 0,25).  
 

У оцењивању ненаставне подршке студенти незнатно вишом просечном оценом 

(за 0,06) вреднују ставку „библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом 

техничком опремом (рачунари, фотокопир апарати и др.)“. За остале ставке 

забележене су незнатно ниже просечне оцене (разлике у оценама се крећу у 

интервалу од 0,02 до 0,31). Највеће снижење оцене (око 0,3) везано је за 

информатичку опрему у слушаоницама Факултета (тврђење „Факултет поседује 

адекватну и савремену информационо комуникациону опрему која обезбеђује 

квалитетно извођење наставе (опрема у слушаоницама)“). 
 

Код питања везаних за квалитет студијског програма у целини дошло је до 

незнатног пада свих просечних оцена (разлике се крећу у интервалу од 0,03 до 

0,26) , осим за ставку „постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на 

други студијски програм на различитим нивоима студирања“ (просечна оцена 

остала је непромењена). 

 

Укупна просечна оцена студијског програма незнатно се смањила (са 3,61 на 

3,54). 
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                             ДЕО I – Методолошке напомене 
 

 
Анкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти основних студија Економског факултета Универзитета у 
Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у току школске 2019/2020. године. Анкетирано је укупно 75 
дипломираних студената. На графикону 1 дата је структура анкетираних студената по модулима студијског програма 
основних студија. 

 

Графикон 1: Структура анкетираних студената по модулима 

 

 
 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет наставног процеса; (2) 
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квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је за 

тумачење заглавља неопходно погледати наредну табелу: 

 

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 

Дипломирани студенти који су запослени и посао 

обављају у оквиру предвиђених исхода студијског 

програма 

11 

Остварена просечна оцена 
 

6,51-7,50 Б 

7,51-8,50 Ц 

8,51-9,50 Д 

 

Напомена: На основним студијама Економског факултета постоји 9 студијских програма. Анкетом нису обухваћени одговори студената који имају 

просечну оцену између 6,00-6,50 (А) и 9,51-10,00 (Е). Ипак, сви одговори су узети у обзир у анализи по просечним оценама (колоне Б, Ц, Д), у колони 

укупно, као и у колони 11 (дипломирани студенти који су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода студијског програма). 

 

Од анкетираних студената 88% је нашло запослење (од чега 56,06% обавља занимање у оквиру предвиђених исхода 
завршеног студијског програма). Овај резултат представља побољшање у односу на претходни период анкетирања када је 
запослење нашло 78,81% анкетираних студената.  
 
Оцене студената који су се запослили и обављају посао који је директно везан за исходе завршеног студијског програма 
посебно су вредноване и издвојено приказане у колони означеној као 11. Осим наведених, резултати су приказани и за 
студијски програм у целини (укупно), по модулима (1-9) и према просечној оцени коју су студенти постигли током студија 
(Б, Ц, Д). 



 

НАПОМЕНА: Пре даљих разматрања оцена, скрећемо пажњу на резултате смера Менаџмент који су у заглављима табела 
означени бројем 8. Анкету је попунило укупно 2 студента, али је један од њих (са просечном оценом у категорији Б) дао 
екстремне одговоре, односно на сва питања је дао оцену 1 и тиме значајно утицао на укупне резултате за овај смер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО II – ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ  

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

  
СМЕР УКУПНО 11 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Б Ц Д 
Сваки предмет из студијског 

програма има јасан и објављен начин 

стицања поена 
4.50 4.60 4.00 4.11 3.71 4.50 4.17 3.00 3.82 4.01 4.00 4.05 4.00 3.89 

Успешност студената у савладавању 

свих предмета са студиjског програма 

континуелно се прати током наставе 

и изражава се поенима 

4.50 3.60 3.45 3.33 3.14 3.00 3.83 1.50 3.65 3.49 3.46 3.41 3.67 3.33 

На предавањима се врши 

сагледавање новог градива 
4.25 3.80 3.86 4.13 4.14 3.50 3.83 3.00 4.33 4.01 3.74 3.90 4.22 4.00 

На предавањима се користе примери, 

илустрације, задаци и други облици 

примене теоријског знања 

4.50 3.40 3.86 3.67 3.00 3.50 3.33 2.00 3.94 3.68 3.31 3.69 3.74 3.44 

Предавања су обликована тако да 

подстичу студенте на размишљање и 

креативност, самосталност у раду и 

примену стечених знања 

4.50 3.00 3.19 3.22 2.29 3.50 2.67 1.50 3.00 3.04 2.75 3.00 3.22 2.78 

Вежбе су ослоњене на појашњавање 

материје из уџбеника и са предавања 
4.75 4.80 4.00 3.78 4.00 3.50 3.67 2.50 4.28 4.05 3.92 4.00 4.00 4.44 

Вежбе су ослоњене на примену знања 

(примери и задаци) 
4.75 4.40 4.09 3.89 3.71 3.50 4.17 2.00 4.00 4.00 3.81 3.93 4.00 4.33 

Вежбе су ослоњене на проверу знања 

(пропитивање, тестирање, дискусија) 
4.75 4.00 3.91 4.00 3.43 3.50 3.67 2.00 3.50 3.75 3.65 3.60 3.83 4.22 

Вежбе су обликоване тако да подстичу 

студенте на размишљање и  

креативност, самосталност у раду и 

примену стечених знања 

4.50 3.40 3.55 3.56 3.14 3.50 3.33 2.00 3.28 3.43 3.24 3.38 3.42 3.67 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б Ц Д 
Ниво  и обим литературе као и доступне 

базе података библиотечке службе 

покривају поље Вашег образовног и 

истраживачког интересовања 

4.67 3.80 4.00 4.13 3.83 4.00 3.67 2.50 3.88 3.91 3.77 3.93 3.87 4.00 

Библиотечка служба је адекватно 

опремљена пратећом техничком 

опремом (рачунари, фотокопир апарати 

и др.) 

5.00 4.67 3.47 3.14 4.00 4.00 3.67 2.00 3.62 3.61 3.42 3.74 3.35 3.67 

Запослено особље у библиотечкој 

служби ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 
4.50 5.00 3.59 3.50 4.00 5.00 3.75 2.00 3.85 3.80 3.44 4.03 3.63 3.00 

Рачунарске учионице су опремљене 

рачунарима одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом 

4.00 4.00 3.95 3.67 3.71 4.00 4.17 1.50 4.11 3.89 3.60 4.05 3.79 3.44 

Факултет поседује адекватну и 

савремену информационо 

комуникациону опрему која обезбеђује 

квалитетно извођење наставе (опрема у 

слушаоницама) 

4.75 3.40 3.41 3.44 3.71 4.00 3.67 2.50 4.06 3.68 3.32 3.76 3.63 3.44 

Запослено особље у информатичком 

центру ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 
5.00 4.60 3.89 4.33 4.00 4.00 4.17 2.50 4.00 4.09 3.88 4.19 3.95 4.00 

Запослено особље у служби за дипломе 

ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 
4.00 3.75 3.42 3.78 3.57 4.00 3.33 2.50 3.29 3.49 3.20 3.54 3.32 3.67 

Запослено особље у осталим 

студентским службама ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
4.00 3.00 3.05 3.56 3.43 4.00 2.67 1.50 3.19 3.19 2.80 3.32 3.04 3.00 

 

 

 

 



Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

  
СМЕР 

УКУПНО 11 
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б Ц Д 

Студентима су доступне све релевантне информације о 

студијским програмима (сврха, циљ, структура, 

програми предмета, наставно особље, исходи и 

компетенције) 

4.25 3.60 3.73 3.44 3.57 3.50 4.00 2.00 3.88 3.70 3.38 3.85 3.46 3.67 

Студијски програм нуди студентима савремена научна 

и стручна знања из одговарајуће области 
3.75 2.80 3.36 3.67 2.71 4.00 3.00 1.50 3.78 3.36 3.00 3.29 3.46 3.44 

Студијски програм омогућава стицање друштвено 

оправданих и корисних компетенција 
3.75 3.80 3.50 3.44 3.43 4.00 3.60 1.50 4.06 3.62 3.31 3.60 3.61 3.78 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и 

усаглашен је са другим програмима високошколске 

установе 

4.00 3.60 3.81 3.75 3.57 4.00 3.60 2.00 4.06 3.77 3.51 3.74 3.91 3.57 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног 

на други смер (модул) на истом нивоу студирања 
4.33 3.50 3.67 4.33 4.00 4.00 3.75 2.00 3.44 3.73 3.32 3.67 3.89 3.33 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног 

на други студијски програм на различитим нивоима 

студирања 

4.67 3.50 3.80 4.33 3.86 3.50 3.75 1.00 3.67 3.80 3.41 3.83 3.89 3.00 

Изборни предмети су адекватно заступљени 4.25 4.20 3.21 4.11 3.86 3.50 3.83 2.00 3.94 3.72 3.31 3.64 4.00 3.33 

Фонд часова и радно оптерећење студената су 

равномерно распоређени током студија 
4.00 4.00 3.38 3.56 2.43 3.00 4.00 1.00 3.41 3.37 3.08 3.38 3.50 3.00 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима запошљавања 
3.25 3.50 3.43 3.25 3.14 3.00 3.50 2.00 3.38 3.31 3.24 3.13 3.61 3.38 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима наставка школовања 
4.25 4.25 3.89 4.44 4.14 3.50 3.83 1.00 4.25 4.06 3.88 3.95 4.05 4.63 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 4.00 3.60 3.55 3.67 3.57 4.00 3.67 2.00 3.89 3.65 3.41 3.64 3.67 3.67 
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ДЕО III  –  СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА  

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 

студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних студената, њих 14 (19%) је изнело неку сугестију. Сугестије се 

доминантно односе на три  подручја: (1) увођење више праксе (кроз рад на часу са 
практичним примерима); (2) интезивирање коришћења софтверских програма као део 

наставних програма; (3) редукција теорије у наставним програмима и стављање акцента 
на практичне примере. 
 

ДЕО IV -  ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТА ИЗ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 
У односу на резултате анкетирања за школску 2018/2019. годину, проценат студената 

који је нашао запослење је порастао са 78,81% на 88%. Проценат студената који су 

нашли посао у струци је пао за 10 процентних поена (остварен је пад са 66,67% на 

56,06%). 

 

Код одговора на питања о квалитету наставног процеса, укупне просечне оцене свих 

ставки су више у односу на претходно анкетирање (просечан пораст се креће у 

интервалу од 0,08 до 0,34). Највећи пораст је забележен код ставке која се односи на 

примену праксе на вежбама. 
 

У оцењивању ненаставне подршке студенти су све ставке оценили вишом оценом у 

односу на претходно анкетирање. Просечан пораст се креће у интервалу од 0,03 до 0,43. 

Највећи пораст је забележен код ставке која се односи на мотивисаност, квалитет и 

компетенције запосленог особља у библиотечкој служби. 

Код већине питања везаних за квалитет студијског програма у просеку је забележен 

раст оцена. Пад је забележен код ставки које се односе на дефинисање услова при 

промени модула на истом нивоу студирања (-0,32) и услова при промени студијских 

програма на разлочитим нивоима студирања (-0,19). Највећи пораст је забележен код 

ставке која се односи на усаглашеност исхода студијског програма са могућностима 

запошљавања (0,43). 

 

Укупна просечна оцена студијског програма незнатно се повећала (0,11). 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ И 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Дипломирани студенти мастер студија 

школска 2017/2018. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  април 2020. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти мастер студија Економског 

факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у току школске 2017/2018. 

године. Укупно је анкетиран 31 студенат (Графикон 1). 

 

Графикон 1: Структура анкетираних студената по студијским програмима 

 

 

 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет 

наставног процеса; (2) квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у 

целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је за тумачење заглавља неопходно 

погледати наредну табелу: 
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СМЕР Ознака у заглављу 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 2 

Банкарски и финансијски менаџмент 3 

Пословно управљање 5 

Квантитативна анализа 6 

Међународна економија 7 

Дипломирани студенти мастер студија који 

су запослени и посао обављају у оквиру 

предвиђених исхода студијског програма 13 

Остварена просечна оцена током студија: 

7,51-8,50 Ц 

8,51-9,50 Д 

9,51-10,00 Е 

 

Напомена: На мастер студијама Економског факултета постоји 12 студијских програма. Анкетом нису 

обухваћени одговори студената који су на студијским програмимa Економска политика и развој (4), 

Економија и менаџмент енергетике (8), Квантитативне финансије (9), Макроекономија привреда у 

транзицији (10), Пословна економија и менаџмент (11) и Пословна администрација (12), као ни студенти 

који имају просечну оцену између 6,00-6,50 (А) и 6,51-7,50 (Б). Анкетиран је само један студент са 

студијског програма Економска анализа и политика (1) (в. Графикон 1), па стога није било могуће 

рачунати просек оцена за овај студијски програм. Ипак, сви одговори су узети у обзир у анализи по 

просечним оценама (колоне Ц, Д и Е), у колони укупно, као и у колони 13 (дипломирани студенти који 

су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода студијског програма). 

 

Од укупно анкетираних студената 87,10% је нашло запослење (од чега 51,85% обавља 

занимање у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског програма). Оцене студената који 

су се запослили и обављају посао који је директно везан за исходе завршеног студијског 

програма посебно су вредноване и издвојено приказане у колони означеној као 13. Осим 

наведених, резултати су приказани по врсти студијског програма II степена академских студија 

(2, 3, 5, 6 и 7), за студијски програм у целини (укупно) и према просечној оцени коју су 

студенти постигли током студија II степена (Ц, Д и Е)1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Укoликo су сe студeнти изjaснили у aнкeтнoм листићу дa нe мoгу дa oдгoвoрe нa пoстaвљeнo питaњe, 

тaкви oдгoвoри сe изoстaвљajу приликoм рaчунaњa прoсeкa. 
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II –  ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

 

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

  

СМЕР 
УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

2 3 5 6 7 Ц Д Е 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и 

објављен начин стицања поена 
3.67 4.25 4.31 4.33 4.57 4.29 4.21 4.17 4.38 4.25 

Успешност студената у савладавању свих предмета 

са студиjског програма континуелно се прати 

током наставе и изражава се поенима 

3.00 4.00 3.69 3.33 3.83 3.66 4.00 3.83 3.62 3.60 

На предавањима се врши сагледавање новог 

градива 
3.67 4.25 3.92 4.67 4.14 4.06 4.14 4.33 4.08 3.92 

На предавањима се користе примери, илустрације, 

задаци и други облици примене теоријског знања 
3.00 4.00 4.15 4.33 3.71 3.94 3.86 4.00 3.85 4.00 

Предавања су обликована тако да подстичу 

студенте на размишљање и креативност, 

самосталност у раду и примену стечених знања 

2.67 3.75 4.08 3.33 3.33 3.66 3.50 4.00 3.46 3.70 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из 

уџбеника и са предавања 
3.67 4.50 3.67 3.67 3.86 3.83 3.79 4.17 3.69 3.80 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и 

задаци) 
4.00 4.25 3.75 4.00 3.29 3.76 3.79 4.17 3.77 3.50 

Вежбе су усмерене на проверу знања (пропитивање, 

тестирање, дискусија) 
4.00 4.25 3.69 2.67 3.57 3.67 3.43 3.83 3.77 3.45 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на 

размишљање и  креативност, самосталност у раду и 

примену стечених знања 

3.33 3.75 3.92 3.67 3.14 3.63 3.71 4.00 3.54 3.55 

 Напомена: оцене на питања кретале су се на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 
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Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

 

  СМЕР 
УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

  2 3 5 6 7 Ц Д Е 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе 

података библиотечке службе покривају поље 

Вашег образовног и истраживачког интересовања 

2.67 4.50 4.00 4.33 3.83 3.87 4.31 3.83 3.92 3.83 

Библиотечка служба је адекватно опремљена 

пратећом опремом (рачунари, фотокопир апарати) 
2.33 3.50 3.33 4.50 3.00 3.23 3.70 2.83 3.45 3.22 

Запослено особље у библиотечкој служби ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
3.00 4.00 3.73 4.50 2.75 3.52 4.00 4.00 3.50 3.22 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима 

одговарајућег квалитета и адекватном пратећом 

опремом 

3.67 4.25 4.08 4.33 3.20 3.93 4.08 3.83 3.92 4.00 

Факултет поседује адекватну и савремену 

информационо комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у 

слушаоницама) 

4.00 4.25 3.69 4.67 3.17 3.80 4.08 3.83 3.69 3.91 

Запослено особље у информатичком центру ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
4.00 4.25 4.08 4.67 2.80 3.89 4.18 4.00 4.00 3.73 

Запослено особље у служби за дипломске академске 

студије ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 

3.67 4.25 4.08 4.33 3.67 3.97 4.00 4.00 4.00 3.92 

Напомена: оцене на питања кретале су се на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 
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Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

              СМЕР 

УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

  2 3 5 6 7 Ц Д Е 

Студентима су доступне све релевантне информације о 

студијским програмима (сврха, циљ, структура, програми 

предмета, наставно особље, исходи и компетенције) 

4.00 4.25 4.54 4.33 3.86 4.23 4.36 4.50 4.23 4.08 

Студијски програм нуди студентима савремена научна и 

стручна знања из одговарајуће области 
3.33 3.75 3.85 3.67 3.57 3.71 3.64 4.00 3.62 3.67 

Студијски програм омогућава стицање друштвено 

оправданих и корисних компетенција 
3.33 4.25 3.92 4.33 3.71 3.90 4.00 4.33 3.77 3.83 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и 

усаглашен је са другим програмима високошколске 

установе 

3.33 4.25 3.77 4.33 3.71 3.84 3.93 4.33 3.77 3.67 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на 

други смер (модул) на истом нивоу студирања 
3.67 4.25 4.00 - 2.00 3.88 4.00 4.00 4.20 3.40 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на 

други студијски програм на различитим нивоима 

студирања 

4.33 4.25 4.00 - 2.00 4.00 4.14 4.33 4.20 3.40 

Изборни предмети су адекватно заступљени 3.33 4.25 3.77 5.00 3.33 3.79 4.33 4.00 3.92 3.55 

Фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно 

распоређени током студија 
4.33 4.00 3.85 4.00 3.43 3.84 3.86 4.17 3.62 3.92 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима запошљавања 
3.00 3.50 3.46 4.33 3.20 3.48 3.85 3.67 3.33 3.55 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима наставка школовања 
3.67 4.25 4.15 3.67 3.86 4.03 4.07 4.33 3.85 4.08 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 3.33 4.00 3.77 4.00 4.00 3.84 3.93 4.00 3.69 3.92 

Напомена: оцене на питања кретале су се на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 
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III - СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије студената 

у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја анкетираних, 32,26% је 

искористило пружену могућност, а њихове сугестије се доминантно односе на следећа три 

подручја: (1) литература за испит, (2) примери из праксе и стручна пракса за студенте и (3) 

информатичка подршка. 

 

Велики број одговора се односи на адекватну комбинацију теоријског и практичног знања уз 

стварање могућности обављања праксе – 60% студената који су одговорили на ово питање 

истакло је важност стицања практичног знања током студија. 70% сугестија односило на 

литературу, док је 30% студената истакло да би требало увести више рада на рачунару у 

настави. 

 

ДЕО IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

 

У 2017/2018. години повећан је проценат анкетираних студената који су се запослили по 

завршетку мастер студија у односу на проценат запослених по подацима за претходну годину – 

87,10% у 2017/2018. наспрам 84,42% у 2016. години. Такође, од броја запослених мањи 

проценат мастер студената у 2017/2018. години (51,85%) се запослиo у оквиру предвиђеног 

исхода завршеног студијског програма у поређењу са 2016. годином (63,08%). 

 

Квалитет наставног процеса је добио незнатно више просечне оцене у 2017/2018. у свим 

сегментима (повећање оцена у интервалу од 0,01 до 0,30), осим сегмента „сваки предмет из 

студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена“ у коме је просечна оцена 

непромењена. 

 

Ненаставна подршка је у 2017/2018. години оцењена вишим просечним оценама у свим 

сегментима (повећања оцена у интервалу од 0,04 до 0,30) осим у сегменту „запослено особље у 

информатичком центру ради мотивисано, квалитетно и компетентно“ где је дошло до незнатног 

пада оцене (0,11). 

 

У одговорима о квалитету студијског програма у целини, дошло је до мањег пада просечних 

оцена у следећим сегментима: „постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други 

смер (модул) на истом нивоу студирања“ (оцена нижа за 0,23), „постоје тачно дефинисани 

услови за прелазак са једног на други студијски програм на различитим нивоима студирања“ 

(оцена нижа за 0,11) и „изборни предмети су адекватно заступљени“ (оцена нижа за 0,20). У 

осталим сегментима бележи се мањи пораст просечних оцена (раст оцена се креће у интервалу 

од 0,04 до 0,39 и у једном случају раст је за 0,54 („усклађеност исхода студијских програма са 
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могућностима запошљавања“).  Просечна оцена за исказ „студијски програм је целовит и 

свеобухватан и усаглашен је са другим програмима високошколске установе“, остала је 

непромењена. 

 

Дошло је до незнатног пораста просечне оцене студијског програма у целини са 3,80, колико је 

износила у 2016. години, на 3,84 у 2017/2018. години. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ И 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Дипломирани студенти мастер студија 

школска 2018/2019. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  април 2020. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти мастер студија Економског 

факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у току школске 2018/2019. 

године. Укупно је анкетирано 9 студената (Графикон 1). Разлог што је узорак овако мали је што 

постоје извесни застоји у администрацији на Универзитету,  тако да већи број дипломираних 

студената мастер студија Економског факултета чека уручење диплома (Универзитет у 

посматраном периоду није слао дипломе Факултету). 

 

Графикон 1: Структура анкетираних студената по студијским програмима 

 

 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет 

наставног процеса; (2) квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у 

целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је за тумачење заглавља неопходно 

погледати наредну табелу: 

 

СМЕР Ознака у заглављу 

Пословно управљање 5 

Дипломирани студенти мастер студија који 

су запослени и посао обављају у оквиру 

предвиђених исхода студијског програма 13 

Остварена просечна оцена током студија: 

7,51-8,50 Ц 

8,51-9,50 Д 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Банкарски и

финансијски

менаџмет

(3)

Економска политика 

и развој (4)

Пословно

управљање

(5)

Квантитативна

анализа

(6)

Пословна економија 

и менаџмент (11)
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Напомена: На мастер студијама Економског факултета постоји 12 студијских програма. Анкетом нису 

обухваћени одговори студената који су на студијским програмимa Економска анализа и политика (1), 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (2), Међународна економија (7), Економија и менаџмент 

енергетике (8), Квантитативне финансије (9), Макроекономија привреда у транзицији (10) и Пословна 

администрација (12), као ни студенти који имају просечну оцену између 6,00-6,50 (А), 6,51-7,50 (Б) и 

9,51-10,00 (Е). Анкетиран је само један студент са студијског програма Економска политика и развој (4), 

Квантитативна анализа (6) и Пословна економија и менаџмент (11) (в. Графикон 1), па стога није било 

могуће рачунати просек оцена за ове студијске програме. Ипак, сви одговори су узети у обзир у анализи 

по просечним оценама (колоне Ц и Д), у колони укупно, као и у колони 13 (дипломирани студенти који 

су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода студијског програма). 

 

Од укупно анкетираних студената 88,89% је нашло запослење (од чега 62,50% обавља 

занимање у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског програма). Оцене студената који 

су се запослили и обављају посао који је директно везан за исходе завршеног студијског 

програма посебно су вредноване и издвојено приказане у колони означеној као 13. Осим 

наведених, резултати су приказани по врсти студијског програма II степена академских студија 

(5), за студијски програм у целини (укупно) и према просечној оцени коју су студенти постигли 

током студија II степена (Ц и Д)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Укoликo су сe студeнти изjaснили у aнкeтнoм листићу дa нe мoгу дa oдгoвoрe нa пoстaвљeнo питaњe, 

тaкви oдгoвoри сe изoстaвљajу приликoм рaчунaњa прoсeкa. 
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II –  ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

 

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

  

СМЕР 
УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

5 Ц Д 

Сваки предмет из студијског програма има јасан 

и објављен начин стицања поена 
3.67 4.13 4.25 3.67 4.67 

Успешност студената у савладавању свих 

предмета са студиjског програма континуелно се 

прати током наставе и изражава се поенима 

3.00 3.00 2.80 3.00 3.33 

На предавањима се врши сагледавање новог 

градива 
3.50 4.11 4.20 3.50 4.33 

На предавањима се користе примери, 

илустрације, задаци и други облици примене 

теоријског знања 

3.75 4.00 3.60 3.75 4.33 

Предавања су обликована тако да подстичу 

студенте на размишљање и креативност, 

самосталност у раду и примену стечених знања 

3.75 3.67 3.00 3.75 4.00 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из 

уџбеника и са предавања 
3.75 3.78 3.60 3.75 4.33 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и 

задаци) 
3.50 3.33 3.00 3.50 3.67 

Вежбе су усмерене на проверу знања 

(пропитивање, тестирање, дискусија) 
3.75 3.67 3.40 3.75 4.33 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на 

размишљање и  креативност, самосталност у раду 

и примену стечених знања 

4.00 3.44 2.80 4.00 3.67 

Напомена: Оцене су на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 
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Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

 

  
СМЕР 

УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

5 Ц Д 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе 

података библиотечке службе покривају поље 

Вашег образовног и истраживачког интересовања 

3.50 3.11 2.40 3.50 3.33 

Библиотечка служба је адекватно опремљена 

пратећом опремом (рачунари, фотокопир 

апарати) 

3.33 3.13 2.75 3.33 3.67 

Запослено особље у библиотечкој служби ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
3.67 3.50 3.75 3.67 3.33 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима 

одговарајућег квалитета и адекватном пратећом 

опремом 

3.75 4.00 3.60 3.75 4.33 

Факултет поседује адекватну и савремену 

информационо комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у 

слушаоницама) 

3.25 3.44 3.40 3.25 3.67 

Запослено особље у информатичком центру ради 

мотивисано, квалитетно и компетентно 
3.00 3.89 3.80 3.00 4.67 

Запослено особље у служби за дипломске 

академске студије ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 

3.25 3.67 3.60 3.25 3.67 

Напомена: Оцене су на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 

 



 42

           

Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

              
СМЕР 

УКУПНО 13 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

5 Ц Д 

Студентима су доступне све релевантне информације о 

студијским програмима (сврха, циљ, структура, 

програми предмета, наставно особље, исходи и 

компетенције) 

3.25 3.56 3.40 3.25 4.33 

Студијски програм нуди студентима савремена научна и 

стручна знања из одговарајуће области 
3.50 3.89 3.80 3.50 4.33 

Студијски програм омогућава стицање друштвено 

оправданих и корисних компетенција 
3.50 4.00 4.00 3.50 4.67 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и 

усаглашен је са другим програмима високошколске 

установе 

3.50 3.78 3.80 3.50 4.33 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног 

на други смер (модул) на истом нивоу студирања 
3.33 4.13 4.25 3.33 4.33 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног 

на други студијски програм на различитим нивоима 

студирања 

3.33 4.00 4.50 3.33 4.00 

Изборни предмети су адекватно заступљени 3.75 3.89 3.80 3.75 3.67 

Фонд часова и радно оптерећење студената су 

равномерно распоређени током студија 
3.75 3.33 3.40 3.75 3.00 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима запошљавања 
3.75 3.89 4.20 3.75 3.67 

Исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима наставка школовања 
3.75 3.78 3.80 3.75 4.33 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 3.50 3.78 3.80 3.50 4.33 

Напомена: Оцене су на скали од 1 до 5 (1 најнижа, а 5 највиша оцена) 
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III - СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије студената 

у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја анкетираних, 44,44% је 

искористило пружену могућност, а њихове сугестије се доминантно односе на литературу за 

испит, примерe из праксе, информатичку подршку и отвореност и љубазност професора и 

запослених у службама. 

 

ДЕО IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

У 2018/2019. години мало је повећан проценат анкетираних студената који су се запослили по 

завршетку мастер студија у односу на проценат запослених по подацима за претходну годину – 

88,89% у 2018/2019. наспрам 87,10% у 2017/2018. години. Такође, од броја запослених већи 

проценат мастер студената у 2018/2019. години (62,50%) се запослиo у оквиру предвиђеног 

исхода завршеног студијског програма у поређењу са 2017/2018. годином (51,85%). 

 

Квалитет наставног процеса је добио незнатно више просечне оцене у 2018/2019. у следећим 

сегментима: „на предавањима се врши сагледавање новог градива“, „на предавањима се 

користе примери, илустрације, задаци и други облици примене теоријског знања“ и „предавања 

су обликована тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и 

примену стечених знања“, док је за сегмент  „вежбе су ослоњене (усмерене) на проверу знања 

(пропитивање, тестирање, дискусија)“ просечна оцена непромењена. У осталим сегментима су 

забележене незнатно ниже просечне оцене (разлика од 0,01 до 0,16). Највеће снижење просечне 

оцене за 0,66 (оцена 3,00 у 2018/19, а 3,66 у 2017/18) појавило се у питању „успешност 

студената у савладавању свих предмета са студиjског програма континуелно се прати током 

наставе и изражава се поенима“. 

 

Ненаставна подршка је у 2018/2019. години оцењена незнатно вишом просечном оценом у 

сегменту „рачунарске учионице су опремљене рачунарима одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом“, док је у сегменту „запослено особље у информатичком центру 

ради мотивисано, квалитетно и компетентно“ просечна оцена остала непромењена. У осталим 

сегментима су забележене мало ниже просечне оцене (разлика у оценама је од 0,02 до 0,36). У 

сегменту „ниво  и обим литературе као и доступне базе података библиотечке службе покривају 

поље Вашег образовног и истраживачког интересовања“оцена је нижа за 0,76 (сада је просечна 

оцена 3,11, а била је 3,87). 

 

Када је реч о просечним оценама сегмената квалита студијског програма у целини, дошло је до 

пада просечних оцена у следећим сегментима: „студентима су доступне све релевантне 

информације о студијским програмима (сврха, циљ, структура, програми предмета, наставно 

особље, исходи и компетенције)“, „студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је 

са другим програмима високошколске установе“, „фонд часова и радно оптерећење студената 
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су равномерно распоређени током студија“ и „исходи студијског програма су усаглашени са 

могућностима наставка школовања“. У осталим сегментима бележи се пораст просечних оцена, 

са изузетком сегмента „постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други 

студијски програм на различитим нивоима студирања“, где је просечна оцена непромењена. 

 

Дошло је до благог пада просечне оцене студијског програма у целини са 3,84, колико је 

износила у 2017/2018. години, на 3,78 у 2018/2019. години. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ И 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Дипломирани студенти докторских студија 

 

школска 2017/2018. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, април 2020. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти докторских студија 

Економског факултета Универзитета у Београду у току школске 2017/2018. године. Укупно је 

анкетирано 6 студената. 

 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет 

наставног процеса; (2) квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у 

целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је битно истаћи да су свих 6 анкетираних 

студената са смера Економија и имајући у виду мали број анкетираних доктораната рачунате су 

просечне оцене сумарно за све анкетиране студенте. 3 

 

Од 6 анкетираних студената 3 је нашло запослење (50%) од чега 2 обавља занимање у оквиру 

предвиђених исхода завршеног студијског програма (66%). Ово је слабији резултат у односу на 

претходни период анкетирања (2015. и 2016.) где је од 8 анкетираних студената 87,5% је нашло 

запослење и то у оквиру предвиђених исхода студијског програма. Ипак, битно је истаћи да су 

узорци изузетно мали у оба периода тако да не можемо поуздано тврдити да ли је заиста дошло 

до погоршања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Укoликo су сe студeнти изjaснили у aнкeтнoм листићу дa нe мoгу дa oдгoвoрe нa пoстaвљeнo питaњe, 

тaкви oдгoвoри сe изoстaвљajу приликoм рaчунaњa прoсeкa. 
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II –  ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

  УКУПНО 

 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен 

начин стицања поена 3.33 

Успешност студената у савладавању свих предмета са 

студиjског програма континуелно се прати током наставе и 

изражава се поенима 3.00 

На предавањима се врши сагледавање новог градива 3.83 

На предавањима се користе примери, илустрације, задаци и 

други облици примене теоријског знања 3.00 

Предавања су обликована тако да подстичу студенте на 

размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 

стечених знања 2.17 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника и са 

предавања 3.50 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и задаци) 3.67 

Вежбе су усмерене на проверу знања (пропитивање, 

тестирање, дискусија) 3.67 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на 

размишљање и  креативност, самосталност у раду и примену 

стечених знања 3.17 

Напомена: оцене су од 1 до 5 
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Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

  УКУПНО 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе података библиотечке службе 

покривају поље Вашег образовног и истраживачког интересовања 3.80 

Библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом опремом (рачунари, 

фотокопир апарати) 2.60 

Запослено особље у библиотечкој служби ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно 2.40 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом 4.00 

Факултет поседује адекватну и савремену информационо комуникациону опрему 

која обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у слушаоницама) 3.60 

Запослено особље у центру за информационе технологије ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно 4.00 

Запослено особље у служби за докторске академске студије ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно. 3.75 

 

Напомена: оцене су од 1 до 5 
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Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

       

  УКУПНО 

Студентима су доступне све релевантне информације о студијским програмима 

(сврха, циљ, структура, програми предмета, наставно особље, исходи и 

компетенције) 3.83 

Студијски програм нуди студентима савремена научна и стручна знања из 

одговарајуће области 2.67 

Студијски програм омогућава стицање друштвено оправданих и корисних 

компетенција 2.67 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима 

високошколске установе 2.33 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски програм 3.00 

Изборни предмети су адекватно заступљени 3.83 

Фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно распоређени током 

студија 2.50 

Исходи студијског програма су усаглашени са могућностима запошљавања 2.33 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 3.00 

Напомена: оцене су од 1 до 5 
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III - СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије студената у 

смислу побољшања квалитета студијског програма. Од 6 анкетираних студената 3 (50%) је 

изнело сугестију. Сугестије се односе на увођење више практичног рада у настави и унапређење 

наставног програма кроз увођење програмских језика као саставних делова рада на предметима.  

ДЕО IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2015. И 2016. ГОДИНЕ 

 

 

Квалитет наставног процеса је добио ниже просечне оцене у 2017/2018. у свим сегментима у 

односу на период 2015. и 2016. године. Највећа промене десиле су се у сегменту „предавања су 

обликована тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и 

примену стечених знања“ (пад оцене са 3,43 на 2,17). 

 

Ненаставна подршка је у 2017/2018. години такође оцењена нижим просечним оценама у свим 

сегментима (пад оцена креће се у интервалу од 0,45 до 1,25). Највеће промене оцена су у 

следећим сегментима: „библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом опремом 

(рачунари, фотокопир апарати)“ (снижење оцене са 3,86 на 2,60), „запослено особље у 

библиотечкој служби ради мотивисано, квалитетно и компетентно“ (снижење оцене са 3,57 на 

2,40), „запослено особље у служби за докторске академске студије ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно“ (снижење оцене са 5,00 на 3,75). Најмање промене забележене су у 

сегменту „ниво  и обим литературе као и доступне базе података библиотечке службе покривају 

поље Вашег образовног и истраживачког интересовања“ (снижење оцене са 4,25 на 3,80). 

У одговорима о квалитету студијског програма у целини такође је дошло до пада свих оцена. 

Разлике у оценама крећу се у интервалу од 0,55 до 1,79. Највећи пад оцене је у сегементима 

„фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно распоређени током студија“ (са 4,29 

на 2,50) и „исходи студијског програма су усаглашени са могућностима запошљавања“ (са 4,00 

на 2,33). Најмањи пад оцене је у сегменту „изборни предмети су адекватно заступљени“ (са 4,38 

на 3,83). 

Оцена студијског програма у целини опала је са 3,57 на 3,00. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ И 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Дипломирани студенти докторских студија 

школскa 2018/2019. годинa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, април 2020. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти докторских студија 

Економског факултета Универзитета у Београду у току школске 2018/2019. године. Укупно је 

анкетирано 3 студента. 

 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет 

наставног процеса; (2) квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у 

целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је битно истаћи да су, имајући у виду мали 

број анкетираних доктораната, рачунате сумарне просечне оцене за све анкетиране студенте. 4 

 

Од 3 анкетирана студента, 3 је нашло запослење (100%) у оквиру предвиђених исхода 

завршеног студијског програма. Ово је бољи резултат у односу на претходни период 

анкетирања (школска 2017/2018. год.) где је, од 6 анкетираних студената, њих 3 (50%) нашло 

запослење, од тога 2 (66%) у оквиру предвиђених исхода студијског програма. Битно је истаћи 

да су у оба периода узорци изузетно мали, тако да не можемо поуздано доносити закључке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Укoликo су сe студeнти изjaснили у aнкeтнoм листићу дa нe мoгу дa oдгoвoрe нa пoстaвљeнo питaњe, 

тaкви oдгoвoри сe изoстaвљajу приликoм рaчунaњa прoсeкa. 
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II –  ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 
УКУПНО 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен 

начин стицања поена 
4,00 

Успешност студената у савладавању свих предмета са студиjског 

програма континуелно се прати током наставе и изражава се 

поенима 

4,50 

На предавањима се врши сагледавање новог градива 4,00 

На предавањима се користе примери, илустрације, задаци и 

други облици примене теоријског знања 
3,50 

Предавања су обликована тако да подстичу студенте на 

размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 

стечених знања 

3,50 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника и са 

предавања 
3,50 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и задаци) 3,00 

Вежбе су усмерене на проверу знања (пропитивање, тестирање, 

дискусија) 
3,50 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на размишљање 

и  креативност, самосталност у раду и примену стечених знања 
3,50 

 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

 

 
УКУПНО 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе података библиотечке службе покривају 

поље Вашег образовног и истраживачког интересовања 
4,00 

Библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом опремом (рачунари, фотокопир 

апарати) 
3,33 

Запослено особље у библиотечкој служби ради мотивисано, квалитетно и компетентно 3,67 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима одговарајућег квалитета и адекватном 

пратећом опремом 
3,67 

Факултет поседује адекватну и савремену информационо комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у слушаоницама) 
3,00 

Запослено особље у центру за информационе технологије ради мотивисано, квалитетно 

и компетентно 
4,50 

Запослено особље у служби за докторске академске студије ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно. 
4,33 

 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

 

 
УКУПНО 

Студентима су доступне све релевантне информације о студијским програмима (сврха, 

циљ, структура, програми предмета, наставно особље, исходи и компетенције) 
4,00 

Студијски програм нуди студентима савремена научна и стручна знања из одговарајуће 

области 
4,50 

Студијски програм омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција 4,50 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима 

високошколске установе 
5,00 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски програм 5,00 

Изборни предмети су адекватно заступљени 4,50 

Фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно распоређени током студија 4,00 

Исходи студијског програма су усаглашени са могућностима запошљавања 3,50 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 4,00 

 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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III - СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије студената 

у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од 3 анкетиранa студента, 2 (66%) је 

изнело сугестију. Изнете сугестије сe односе на стицање практичних и унапређење 

квантитативних знања.  

ДЕО IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ЗА ШКОЛСУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 

 

Квалитет наставног процеса у школској 2018/2019. години  је добио у већини одговора више 

просечне оцене у односу на школску 2017/2018. годину.  Највећи раст оцене је код тврђења 

„успешност студената у савладавању свих предмета са студиjског програма континуелно се 

прати током наставе и изражава се поенима“ (повећање оцене са 3,00 на 4,50). Непромењена 

оцена (3,50) остала је код тврђења „вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника и 

са предавања“. Пад оцене уочен је код тврђења „вежбе су усмерене на примену знања (примери 

и задаци)“ (са 3,67 на 3,00), а благи пад оцене од 0,17 код тврђења „вежбе су усмерене на 

проверу знања (пропитивање, тестирање, дискусија)“. 

 

Ненаставна подршка је у 2018/2019. години оцењена вишим оценама него у школској 

2017/2018. код свих тврђења осим једног: „рачунарске учионице су опремљене рачунарима 

одговарајућег квалитета и адекватном пратећом опремом“ где је дошло до благог пада оцене са 

4,00 на 3,67. Повећање оцена код остлих одговора кретало се у интервалу од 0,20 до 1,27 за 

тврђење „запослено особље у библиотечкој служби ради мотивисано, квалитетно и 

компетентно“ (раст оцене са 2,40 на 3,67). 

 

У одговорима о квалитету студијског програма у целини забележен је значајан раст у односу на 

период школске 2017/2018. године. Повећање оцена креће се у интервалу од 0,17 до 2,67. 

Највећи раст забележен је у одговорима на следећа тврђења: „студијски програм је целовит и 

свеобухватан и усаглашен је са другим програмима високошколске установе“ (повећање оцене 

са 2,33 на 5,00), „постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски 

програм“ (раст са 3,00 на 5,00), „студијски програм нуди студентима савремена научна и 

стручна знања из одговарајуће области“ (са 2,67 на 4,50), „студијски програм омогућава 

стицање друштвено оправданих и корисних компетенција“ (раст оцене са 2,67 на 4,50). 

 

 Оцена студијског програма у целини се значајно повећала (са 3,00 на 4,00). 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ И 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ НА ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Дипломирани студенти докторских студија 

школскa 2019/2020. годинa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, октобар 2020. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти докторских студија 

Економског факултета Универзитета у Београду у току школске 2019/2020. године. Укупно је 

анкетирано 7 студената. 

 

Резултати анкете приказани су као просек датих оцена у три оцењивана сегмента: (1) квалитет 

наставног процеса; (2) квалитет ненаставне подршке; (3) квалитет студијског програма у 

целини. Резултати су табеларно приказани, при чему је битно истаћи да су, имајући у виду мали 

број анкетираних доктораната, рачунате сумарне просечне оцене за све анкетиране студенте. 5 

 

Од 7 анкетираних студената, 6 је нашло запослење (85,71%) у оквиру предвиђених исхода 

завршеног студијског програма. Ово је нешто слабији резултат у односу на претходни период 

анкетирања (школска 2018/2019. год.) где је, од 3 анкетираних студената, њих 3 (100%) нашло 

запослење у оквиру предвиђених исхода студијског програма. Битно је истаћи да су у оба 

периода узорци изузетно мали, тако да не можемо поуздано доносити закључке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Укoликo су сe студeнти изjaснили у aнкeтнoм листићу дa нe мoгу дa oдгoвoрe нa пoстaвљeнo питaњe, 

тaкви oдгoвoри сe изoстaвљajу приликoм рaчунaњa прoсeкa. 
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II –  ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ 

О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Табела 1: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

 
УКУПНО 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен 

начин стицања поена 
4,43 

Успешност студената у савладавању свих предмета са студиjског 

програма континуелно се прати током наставе и изражава се 

поенима 

3,57 

На предавањима се врши сагледавање новог градива 4,00 

На предавањима се користе примери, илустрације, задаци и 

други облици примене теоријског знања 
4,14 

Предавања су обликована тако да подстичу студенте на 

размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 

стечених знања 

3,86 

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника и са 

предавања 
4,00 

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и задаци) 4,25 

Вежбе су усмерене на проверу знања (пропитивање, тестирање, 

дискусија) 
4,25 

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на размишљање 

и  креативност, самосталност у раду и примену стечених знања 
4,25 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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Табела 2: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

 

 
УКУПНО 

Ниво  и обим литературе као и доступне базе података библиотечке службе покривају 

поље Вашег образовног и истраживачког интересовања 
4,20 

Библиотечка служба је адекватно опремљена пратећом опремом (рачунари, фотокопир 

апарати) 
3,40 

Запослено особље у библиотечкој служби ради мотивисано, квалитетно и компетентно 4,20 

Рачунарске учионице су опремљене рачунарима одговарајућег квалитета и адекватном 

пратећом опремом 
4,43 

Факултет поседује адекватну и савремену информационо комуникациону опрему која 

обезбеђује квалитетно извођење наставе (опрема у слушаоницама) 
4,14 

Запослено особље у центру за информационе технологије ради мотивисано, квалитетно 

и компетентно 
4,80 

Запослено особље у служби за докторске академске студије ради мотивисано, 

квалитетно и компетентно. 
4,43 

 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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Табела 3: ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦЕЛИНИ 

 

 
УКУПНО 

Студентима су доступне све релевантне информације о студијским програмима (сврха, 

циљ, структура, програми предмета, наставно особље, исходи и компетенције) 
4,57 

Студијски програм нуди студентима савремена научна и стручна знања из одговарајуће 

области 
4,14 

Студијски програм омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција 4,29 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима 

високошколске установе 
4,00 

Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски програм 4,50 

Изборни предмети су адекватно заступљени 4,43 

Фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно распоређени током студија 3,00 

Исходи студијског програма су усаглашени са могућностима запошљавања 4,20 

Ваша оцена студијског програма у целини је: 4,14 

 

Напомена: Оцене се крећу у интервалу од 1 до 5 
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III - СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије студената у 

смислу побољшања квалитета студијског програма. Од 7 анкетираних студената, 3 (42,86%) је 

изнело сугестију. Изнете сугестије се односе на: увођење адекватних софтверских пакета у 

наставу, више индивидуалног рада са докторантима, смањење броја испита односно делова 

испита, ранији почетак  (пре четвртог семестра) избора и пријаве теме докторске дисертације.  

 

 ДЕО IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

Квалитет наставног процеса у школској 2019/2020. години  је добио код свих осим два одговора 

више просечне оцене у односу на школску 2018/2019. годину.  Највећи раст оцене је код тврђења 

„вежбе су усмерене на примену знања (примери и задаци)“ (повећање оцене са 3,00 на 4,25). 

Непромењена оцена (4,00) остала је код тврђења „на предавањима се врши сагледавање новог 

градива“. Пад оцене уочен је код тврђења „успешност студената у савладавању свих предмета са 

студиjског програма континуелно се прати током наставе и изражава се поенима“ (са 4,50 на 3,57). 

 

Ненаставна подршка је у 2019/2020. години оцењена вишим оценама него у школској 2018/2019. 

код свих тврђења. Повећање оцена кретало се у интервалу од 0,20 до 1,14 за тврђење „факултет 

поседује адекватну и савремену информационо комуникациону опрему која обезбеђује квалитетно 

извођење наставе (опрема у слушаоницама)“ (раст оцене са 3,00 на 4,14). 

 

У одговорима о квалитету студијског програма у целини већином је забележен пад у односу на 

период школске 2018/2019. године. Највећи пад оцене уочен је код тврђења „студијски програм је 

целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима високошколске установе“ (са 5,00 на 

4,00) и тврђења „фонд часова и радно оптерећење студената су равномерно распоређени током 

студија“ (са 4,00 на 3,00). Највећи раст оцене је код тврђења „исходи студијског програма су 

усаглашени са могућностима запошљавања“ (повећање оцене са 3,50 на 4,20). Код питања 

„Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски програм“ добијена су 

само 2 одговора од 7 анкетираних. 

 

 Оцена студијског програма у целини се повећала (са 4,00 на 4,14). 
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