
АНКЕТА О ВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, 

СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА, МЕРЕЊА ЗАДОВОЉСТВА 

ПОСЛОМ, РАДНИМ УСЛОВИМА И КВАЛИТЕТОМ УПРАВЉАЊА ОД СТРАНЕ 

НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

 

 Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе 
самовредновања 
 

1. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су обезбеђена: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

2. Школа ми даје могућност да зарадим: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

3. Време проведено на послу ми одговара: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

 

4. На радном месту имам могућности: изражавања стваралаштва, нових идеја, 
мишљења, учешћа у одлукама: 

a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

5. Збивањима у Школи сам информисан/а: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

6. Нове информације најчешће сазнајем путем: 

a) Интернет странице Школе 
b) на огласној табле Школе 
c) од колега 

7. Рад у тиму ме чини задовољним: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

8. Саставом тимова у којима учествујем сам задовољан: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

9. Наредбе од стране руководства су адекватне: 
a) увек, 
b) повремено, 
c) никад, 



10. Одговорност приликом израде задатка од стране сарадника је: 
a) задовољавајућа 
b) незадовољавајућа 
c) зависи од појединаца 

11. На радном месту имам доживљај да ме поштују: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

12. Односима у колективу сам задовољан/а: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

13.  Својим статусом у Школи сам задовољан/а: 
a) у потпуности, 
b)  делимично, 
c) недовољно. 

14. Оцена руководства Школе (колегијум) (од 1 до 10): 

15. Оцена рада катедре  којој припадам (од 1 до 10):     

16. Оцена рада службе за студентска питања (од 1 до 10) 

17. Оцена рада библиотеке (од 1 до 10) 

18. Оцена рада службе за опште и правне послове (од 1 до 10) 

19. Оцена рада службе за рачуноводства (од 1 до 10) 

20. Оцена рада техничке службе одржавања (од 1 до 10) 

21. Оцена услова рада (од 1 до 10): 

22. Оцена међуљудских односа (од 1 до 10): 

23. Оцена зараде (од 1 до 10): 
 
Уколико имате неку сугестију, мишљење или идеју о областима које анкета обухвата, 
молимо Вас да је/их овде напишете. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Хвала,  
Комисија за самовредновање  


