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Предмет: Предлог мера за унапређење успешности студирања  

 

Поштовани, 

Имајући у виду улогу Студентског парламента, осећамо дужност да се као представници            

студената укључимо у коначно решавање питања која већ дуги низ година негативно            

утичу на успешност. 

Претходних година, поједине мере су утицале позитивно на побољошње одређених          

параметара који се тичу успешности студирања, међутим, неопходно је изнети и           

применити нове мере, које ће додатно унапредити и учврстити положај Економског           

факултета као лидера у региону. 

У контексту побољшања успешности студирања, можемо класификовати две групе мера.          

Прва група се односи на мере оперативног карактера, које су примењиве у кратком року              

(текуће школске године), док су друге мере од стратешке важности, а њихова            

имплементација се може очекивати у дугом року (од наредне школске године).  

Прву групу мера чини: 

1. Објављивање примера испитних задатака на сајту Факултета, из свих предмета.          

Иако ово правило већ постоји, не примењује се у већини случајева. Под примерима             

испитних задатака подразумевамо примере писмених задатака, за испите који се          

полажу писмено или испитних питања за испите који се полажу усмено.  

2. Додатно усклађивање карактера и сложености испитних задатака/питања са        

задацима и начином обраде испитне материје на часовима наставе. 

3. Јасно диференцирање часова предавања и вежби у погледу метода рада, при чему            

ће на часовима вежби бити већа заступљеност задатака (нарочито испитних          

задатака, студија случаја, примера из праксе, компјутерских симулација,        

софтверских решења који се примењују у пракси, стимулисања студената на          



писање радова и прављење презентација на часовима вежби итд.). Самим тим           

вежбе неће имати карактер предавања, као што је случај на многим предметима. 

4. Уједначавање критеријума код испитивача. На многим предметима не постоји         

једнак критеријум међу испитивачима, због чега студенти често враћају цедуље са           

питањима и избегавају одређене испитиваче. Предложена решења за овај проблем          

налазе се у Предлогу мера за побољшање наставног процеса и положаја           

студената Економског факултета, послатом Наставној комисији крајем 2017.        

године.  

5. Омогућити ослобађање дела испитне материје на завршном испиту.  

6. Ажурирати уџбенике са потребним новим информацијама, као и израда уџбеника          

за предмете који тренутно немају одговарајућу наставну литературу.  

7. Подједнако вредновање предиситних активности од стране свих предметних        

наставника на предмету. 

8. Омогућавање текућим генерацијама важење писменог дела испита кроз целу         

академску годину, на предметима код којих постоји модел полагања         

писмено+усмено. 

 

Другу групу мера чини анализа обима наставног програма, тј. оптерећености студената           

тренутним студијским програмом. Овом анализом потребно је разграничити у склопу          

којег предмета се одређено градиво изучава, а на којем предмету то представља само             

додатно градиво и оптерећење за студенте. Неопходно је интензивирати међусобну          

комуникацију међу наставницима, како би се извршила неопхондна рееваулација         

програма и како би се избегло непотребно преклапање градива на сродним           

предметима. Како би се извршила адекватна анализа, предлажемо и формирање радне           

групе која ће се бавити поређењем предмета. Такође, неопходно је обавити системску            

анализу усклађености студијских програма са референтим међународним       

институцијама. 

 

У нади да ћемо наставити са успешним радом на побољшању успешности студирања,            

поздрављамо Вас испред једанаестог сазива Студентског парламента.  
























