ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЛАЦЕ
Образац бр. 1

Анкета за вредновање педагошког рада наставника и
сарадника

Датум: ___________________
Студијски програм: ___________________
Година студија: ___________________
Начин студирања: Б / С
Пол: М / Ж
У празна поља упишите једну од оцена из понуђене скале која најбоље осликава Ваш одговор на питање:
1 – Незадовољавајуће 2 – Задовољавајуће 3 – Добро 4 – Врло добро 5 – Одлично
Приликом попуњавања упитника студент не сме нарушавати достојанство наставника/сарадника, чији рад
је предмет оцењивања. Анкета је анонимна.

Наставник:
Предмет:

1. У којој мери је на почетку наставник предочио
план и програм рада?
2. Колико наставник укључује практичне
примере у настави?
3. Колико наставник подстиче студента на
активност, критичко размишљање и креативност?
4. У којој мери наставник професионално и
коректно поступа у комуникацији са студентом?
5. У којој мери наставник вреднује предиспитне
обавезе?
6. Колика је објективност наставника приликом
оцењивања?

Наставник:
Предмет:

1. У којој мери је на почетку наставник предочио
план и програм рада?
2. Колико наставник укључује практичне
примере у настави?
3. Колико наставник подстиче студента на
активност, критичко размишљање и креативност?
4. У којој мери наставник професионално и
коректно поступа у комуникацији са студентом?
5. У којој мери наставник вреднује предиспитне
обавезе?
6. Колика је објективност наставника приликом
оцењивања?

Наставник:
Предмет:

1. У којој мери је на почетку наставник предочио
план и програм рада?
2. Колико наставник укључује практичне
примере у настави?
3. Колико наставник подстиче студента на
активност, критичко размишљање и креативност?
4. У којој мери наставник професионално и
коректно поступа у комуникацији са студентом?
5. У којој мери наставник вреднује предиспитне
обавезе?
6. Колика је објективност наставника приликом
оцењивања?

7. Редовност одржавања
наставе:

а: Предавања
б: Вежбе

в:Консултације
8. Оцените колико је рад на предавањима и
вежбама уредан и организован?
9. Оцените обим квалитета и доступност
литературе?
10. Оцените у којој мери је наставник
припремљен за наставу?
11. У којој мери се наставник прилагодио
предзнању студента?

7. Редовност одржавања
наставе:

а: Предавања
б: Вежбе

в:Консултације
8. Оцените колико је рад на предавањима и
вежбама уредан и организован?
9. Оцените обим квалитета и доступност
литературе?
10. Оцените у којој мери је наставник
припремљен за наставу?
11. У којој мери се наставник прилагодио
предзнању студента?

7. Редовност одржавања
наставе:

а: Предавања
б: Вежбе

в:Консултације
8. Оцените колико је рад на предавањима и
вежбама уредан и организован?
9. Оцените обим квалитета и доступност
литературе?
10. Оцените у којој мери је наставник
припремљен за наставу?
11. У којој мери се наставник прилагодио
предзнању студента?

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЛАЦЕ
Образац бр. 2

Анкета за вредновање студијског програма
и услова студирања

Датум: ___________________
Студијски програм: ___________________
Година студија: ___________________
Начин студирања: Б / С
Пол: М / Ж
Молимо Вас да заокружите један од понуђених одговора и евентуално изкоментаришете Ваш одговор:
Анкета је анонимна ! ! !

Питања:

1. Да ли сте задовољни студијским
програмом?
Коментар – Предлог:

2. Да ли сте задовољни садржином
предмета на студијском програму ?
Коментар – Предлог:

3. Да ли сте задовољни распоредом
часова?
Коментар – Предлог:

4.Да ли се сте задовољни радним
условима у школи (техничка
опремљеност, хигијена, грејање) ?
Коментар – Предлог:

5. Да ли сте задовољни
опремљеношћу и радом библиотеке?
Коментар – Предлог:

6. Да ли сте задовољни радом
студентске службе?
Коментар – Предлог:

7. Да ли сте задовољни радом
секретаријата?
Коментар – Предлог:

8. Да ли сте задовољни радом
студентског парламента?
Коментар – Предлог:

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

Да

Делимично

Не

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЛАЦЕ

Анкета за дипломиране студенте

Образац бр. 3
Датум:

___________________________________

Студијски програм:

___________________________________

Усмерење:

___________________________________

Пол: М / Ж
У празна поља упишите једну од оцена из понуђене скале која најбоље осликава Ваш одговор на питање:
1 – Незадовољавајуће 2 – Задовољавајуће 3 – Добро 4 – Врло добро 5 – Одлично
Анкета је анонимна.

1. Студијски програм у целини је био:

1

2

3

4

5

2. Програм је у целини био:

1

2

3

4

5

3. Начин предавања је у целини био

1

2

3

4

5

4. Литература у погледу садржаја је била:

1

2

3

4

5

5. Начин оцењивања је и целини био:

1

2

3

4

5

6. Рачунарска опрема је била:

1

2

3

4

5

7. Школске просторије су биле:

1

2

3

4

5

8. Услуге студентске службе су биле:

1

2

3

4

5

4

5

Да ли постоје неки предмети који по Вашем мишљењу треба укинути?

Шта Вам се највише свидело током студија у школи?

Шта је на Вас оставило налошији утисак у току студија?

Да ли бисте поново уписали Високу пословну школу ? ________
Остали коментари или сугестије

Ваш општи утисак о студијама ?

1

2

3

