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У П И Т Н И К 

ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ДЈЕЛА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

Поштоване колегинице и колеге студенти, овом анкетом можете утицати на побољшање квалитета наставе на датом 

предмету. Ову анкету попуњавате пошто сте положили дати предмет, јер сматрамо да сте тек онда компетентни за 

евалуацију студијског програма датог предмета. На крају анкете (питање л) оцјените једном оцјеном студијски 

програм датог предмета, образложите дату оцјену и дајте свој коментар. 

Да би анкетни листић био исправан, молимо Вас да заокружујете број испред понуђених одговора. 
 

Подаци о студенту 

Департман/студијски програм: 

 

 

Школска 

година уписа: 

 Година 

студија 

 Начин  

студирања: 

Просјечна оцјена положених испита – колоквијума:  1. 6,00-7,00 2. 7,01–8,00 3. 8,01–9,00 4. 9,01-10,00 

 

Анкета 

Назив предмета / курса:  

а) Настави сам присуствовао/ла: 1. 75-100% 2. 50-75% 3. 25-50% 4. 0-25% 

б) Савладавање градива из овог предмета било ми је: 1. лако 2. просјечно 3. тешко 4. врло тешко 

в) Ритам предавања био је за мене: 1. преспор 2. просјечан 3. брз 4. пребрз 

г) Да ли је предвиђени фонд часова из датог предмета довољан 

за пређено градиво: 
1. да 2. не 3. дјелимично  

д) За наставу сам се припремао: 1. редовно 2. често 3. ријетко 4. никад 

ђ) Да ли сте имали одговарајуће предзнање за праћење наставе 

и полагање испита из овог предмета: 
1. да 2. не 3. дјелимично  

е) Да ли постоји преклапање градива са претходно одслушаним 

предметима: 
1. да 2. не 3. дјелимично  

ж) Да ли број ЕСTS одговара времену које сте утрошили да 

бисте положили испит из овог предмета: 
1. да 2. не 3. дјелимично  

з) Да ли сте на почетку предавања упознати са Вашим 

обавезама на предмету: 
1. да 2. не 3. дјелимично  

и) Да ли је пређено градиво усклађено са испитним питањима: 1. да 2. не 3. дјелимично  

ј) Да ли је професор коректан приликом оцјењивања: 1. да 2. не 3. дјелимично  

к) Шта би по вашем мишљењу, олакшало савладавање градива из овог предмета: 

1. већи број часова предавања 2. већи број часова вјежби 3. квалитетнији наставни материјали 

4. колоквијуми, тестови и други облици 

испитивања током семестра 

5. друго:  

 

л) Оцјена студијског програма предмета: 

1. уопште нисам 

задовољан/на 

2. углавном нисам 

задовољан/на 

3. и јесам и нисам 

задовољан/на 

4. углавном сам 

задовољан/на 

5. потпуно сам 

задовољан/на 

љ) Образложење дате оцене: 
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м) Коментар: 

 
 

 
 

 

 


