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ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

 

Према члану 16 Правилника о студентском вредновању квалитета студија, 

Комисија за спровођење анкете студентског вредновања на Технолошком факултету 

Зворник подноси Наставно научном вијећу Извјештај о резултатима анкете 

студентског вредновања. 

У периоду од 23.05. до 10.06.2022. године на Технолошком факултету Зворник 

спроведена је студентска анкета од стране Комисије за спровођење анкете 

студентског вредновања која је формирана одлуком Научно наставног вијећа број 

693/2022 од 24.05.2022. године. Основни циљ анкете је испитивање задовољства и 

ставова студената о квалитету студијског програма, предметима који се у оквиру 

њега изводе, функционисању служби факултета (студентске службе и библиотеке) и 

педагошког рада наставника и сарадника. Анкета је спроведена према Правилнику о 

студентском вредновању квалитета студија, одлуци Сената Универзитета у Источном 

Сарајеву и Упутствима Канцеларије за осигурање квалитета Универзитета у 

Источном Сарајеву.  

Анкета је спроведена у љетњем семестру академске 2021/22 године. 

Електронска анкета је иницирана од стране Канцеларије за осигурање квалитета, те 

Комисија за спровођење електронске анкете није имала утицаја на дефинисање и 

избор модела и структуре анкетираних питања.  

Број студената који су учествовали у анкети, слика 1. у љетњем семестру 

академске 2021/22 године, износио је 64 студената, односно, у процентима 53,78% од 

укупно 119 студената. Одзив студената по годинама за студијски програм Хемијско 

инжењерство и технологија и студијском програму Биологија био је следећи: 
 

 
Слика 1. Одзив студената: □ учествовало, □ није учествовало 

на – руке 

 Научно - наставном вијећу  

Технолошког факултета 

Зворник   



 

Одзив студената по годинама 

1. година хемијско инжењерство и технологија:    12 

2. година хемијско инжењерство и технологија:    15 

3. година хемијско инжењерство и технологија:    15 

4. година хемијско инжењерство и технологија:      7 
 

Одзив студената по годинама на мастер студијама хемијско инжењерство и 

технологија: 

 

Одзив студената по годинама 

1. година биологија:     4 

2. година биологија:     3 

3. година биологија:     4 

4. година биологија:     4 

 

Приликом анкетирања, студенти су користили петостепену бројчану љествицу (1 – 5) 

и љествицу са понуђеним одговорима (члан 12 Правилника о студентском 

вредновању квалитета наставе). Резултати анкете приказани су у датим табелама у 

наставку. 

 

Табела 1. Просјечна оцјена студија и служби. 

 Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

Укупна просјечна оцјена студија и 

служби 

64 4.07 

Просјечне оцјене студија и служби 

Питање Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

Остале административне службе 62 4.37 

Библиотека 63 4.20 

Организација студија 62            4.04 

Студентска служба 63 3.71 

 

Просјечне оцјене студија и служби по годинама студија 

Година студија Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

1. 16 4.29 

2. 18 3.59 

3. 29 4.00 

4. 11 4.67 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 2. Просјечна оцјена наставног кадра. 

 Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

Укупна просјечна оцјена наставног 

кадра 

58 4.83 

Просјечне оцјене наставног кадра по анкетним питањима 

Питање Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

Припремљен је за наставу и добро 

познаје материју коју предаје 

58 4.88 

На почеку семестра представио је 

план извођења наставе са јасно 

дефинисаним студентским правима и 

обавезама 

58 4.88 

Отворен је за дискусију о градиву 58 4.83 

Професионалан је и коректан у 

комуникацији са студентима 

58 4.78 

Редовно одржава наставу 58 4.82 

Одговарајућим примјерима олакшава 

разумијевање материје 

58 4.83 

Доступан је за консултације 58 4,79 

 

 

Просјечне оцјене наставног кадра по годинама студија 

Година студија Број 

испитаника 

Укупна просјечна оцјена 

1. 11 4.87 

2. 18 4.73 

3. 18 4.84 

4. 11 4.94 

 

У погледу оцјене наставника и сарадника по појединачним предметима  по годинама 

студија добијене су сљедеће оцјене: 

 

Табела 3. Распон оцјена наставног кадра на појединачним предметима  по годинама 

студија (Хемијско инжењерство и технологија). 

Година студија Укупна просјечна оцјена 

1. 4,27– 5,00 

2. 4,19 – 5,00 

3. 4,14 – 5,00 

4.                          ## – ## 

 

 

 

 

 



 

Табела 4. Распон оцјена наставног кадра на појединачним предметима  по годинама 

студија (Биологија). 

Година студија Укупна просјечна оцјена 

1. 4,64 – 5,00 

2. 3,81 – 5,00 

3. 4,29 – 5,00 

4. 4,50 – 5,00 

 

Комисија за спровођење студентског вредновања на основу добијених резултата 

констатује да је анкета успјешно спроведена те да охрабљује повећана излазност 

студената.  

 

Зворник, 15.06.2022. године 

 

 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

                                                                        ___________________________ 

                                                                        Срђан Вуковић, предсједник 

                                                 

___________________________ 

                                                                        Снежана Грујић, члан 

 

                                                                                    __________________________ 

                                                                        Нада Пејић, члан 

 

                                                                                    __________________________ 

                                                                        Данијел Милошевић, студент, члан 


