Прилог 13.2. Списак свих анкета
-

Анкета дипломираних студената о раду школе, студијским програмима, условима
наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање;

-

Aнонимна анкета о педагошким квалитетима наставника – предавања и аудиторне
вежбе;

-

Aнонимна анкета о педагошким квалитетима наставника – лабораторијске вежбе;

-

Анкета студената о вредновању дела студијског програма;

-

Aнкета студената о раду школе и условима рада;

-

Анкета

процене

студијског

програма

на

основу

професионалних

компетенција

запослених бивших студената;
-

Aнкета о вредновању рада школе, организационих јединица, стручних органа и органа
управљања, мерења задовољства послом, радним условима и квалитетом управљања
од стране наставног особља;

-

Aнкета о вредновању рада школе, организационих јединица, стручних органа и органа
управљања, мерења задовољства послом, радним условима и квалитетом управљања
од стране ненаставног особља.

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

АНОНИМНА АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА
Предмет: __________________________________________
Наставник: __________________________________________

тип наставе: лабораторијске вежбе

Попуњавање анкете није обавезно
Анкету попуњавате за Наставника који Вам држи лабораторијске вежбе а не за предметног Наставника

Оценити способност наставника да организује час и омогући адекватну дисциплину и
1 2 3
радну атмосферу.
2. Да ли је наставник обезбедио адекватна упутства за вежбе?
Не
Да
3. Оценити жељу и труд наставника да одговори на постављена питања.
1 2 3
4. Оценити разумљивост излагања материје од стране наставника.
1 2 3
5. Оценити способност наставника у објашњавању тежих појмова.
1 2 3
6. Оценити спремност наставника да вам помогне у току израде вежбе.
1 2 3
7. Да ли наставник одговара на маил који му упутите?
Да
Не
знам
8. Оцените колико наставник на време обавештава студенте о свим актуелностима
везаним за свој предмет (истицање резултата, заказивање термина, отказивање
1 2 3
термина)
9. Дати општу оцену наставника.
1 2 3
10. Оцените материју вежби које радите.
1 2 3
11. Сматрам да ове вежбе: (може да се заокружи више одговора)
a) захтевају промену наставника
b) нису потребне
c) сувише су компликоване
d) не дају корисна знања
e) захтевају повећање / смањење фонда часова (заокружити једну опцију)
f) не захтевају никакве измене
Напомена: Уколико сматрате да постоји неко питање које може дати прецизнију слику о наставнику или
предмету, или имате неки додатни коментар, молимо Вас да га напишете на полеђини ове анкете.
1.
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АНОНИМНА АНКЕТА О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА
Предмет: __________________________________________ тип наставе: предавања и аудиторне вежбе
Наставник: __________________________________________
Попуњавање анкете није обавезно
Оценити способност наставника да организује час и омогући адекватну дисциплину и
1 2 3
радну атмосферу.
2. Оценити жељу и труд наставника да одговори на постављена питања.
1 2 3
3. Оценити разумљивост излагања материје од стране наставника.
1 2 3
4. Оценити способност наставника у објашњавању тежих појмова.
1 2 3
5. Да ли наставник одговара на маил који му упутите?
Да
Не
знам
6. Оцените колико наставник на време обавештава студенте о свим актуелностима
везаним за свој предмет (истицање резултата, заказивање термина, отказивање
1 2 3
предавања)
7. Дати општу оцену наставника.
1 2 3
8. Оцените материју предмета који слушате.
1 2 3
9. Да ли је препоручена литература прилагођена предавањима и разумљива?
a) Да
b) Делимично
c) Није
10. Сматрам да овај предмет: (може да се заокружи више одговора)
a) захтева промену наставника
b) није потребан
c) сувише је компликован
d) не даје корисна знања
a) захтевају повећање / смањење фонда часова (заокружити једну опцију)
e) не захтева никакве измене
Напомена: Уколико сматрате да постоји неко питање које може дати прецизнију слику о наставнику или
предмету, или имате неки додатни коментар, молимо Вас да га напишете на полеђини ове анкете.
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АНКЕТА О ВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И
ОРГАНА УПРАВЉАЊА, МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ, РАДНИМ
УСЛОВИМА И КВАЛИТЕТОМ УПРАВЉАЊА ОД СТРАНЕ НЕНАСТАВНОГ
ОСОБЉА
Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе
самовредновања
1. Средства за рад 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 могућност исказивања мишљења и 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 услова рада (од 1 до 10):
15. Оцена међуљудских односа (од 1 до 10):
16. Оцена зараде (од 1 до 10):
17. Оцена руковођења (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

АНКЕТА СТУДЕНАТА О РАДУ ШКОЛЕ И УСЛОВИМА РАДА
Анкета је анонимна и намењена искључиво за потребе самовредновања.
Молимо вас да будете потпуно искрени, јер је сваки одговор добар, ако
изражава ваше мишљење!
Према Вашем мишљењу оцените рад следећих служби Школе:
оцена 1 – веома лоше
оцена 2 – лоше
оцена 3 – солидно
оцена 4 – добро
оцена 5 - одлично

1. Оцена руководства Школе (директор и помоћници директора) (од 1 до 5):
2. Оцена организације наставе, испита, колоквијума (од 1 до 5):
3. Оцена рада катедре Вашег студијског програма (од 1 до 5):
4. Оцена рада службе за студентска питања (од 1 до 5)
5. Оцена рада библиотеке (од 1 до 5)
6. Оцена рада техничке службе одржавања (теткице, домар, администратори) (1 - 5):
7. Оцена веб стране Школе (од 1 до 5):
8. Оцена рада Студентског парламента (од 1 до 5):
9. Оцена квалитета наставе (од 1 до 5):
10. Оцена услова рада (од 1 до 5):
11. Оцена опремљености учионица (од 1 до 5):
12. Оцена опремљености лабораторија (од 1 до 5):
13. Оцена покривености наставних садржаја уџбеницима, практикумима... (1 - 5):
14. Оцена квалитета уџбеника, практикума,…. (од 1 до 5):
15. Да ли сматрате да вас органи школе довољно информишу о питањима која су битна за
студенте
a. да

b. не

c. коментар _____________________________________________
Уколико имате неку сугестију, мишљење или идеју о областима које анкета обухвата,
молимо Вас да је/их напишете на полеђини листа.
Хвала!
Комисија за самовредновање

АНКЕТА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА О РАДУ ШКОЛЕ, СТУДИЈСКИМ
ПРОГРАМИМА, УСЛОВИМА НАСТАВЕ, ОПРЕМИ, ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗА РАД И ДАЉЕ НАПРЕДОВАЊЕ

1. Оцените квалитет тепријске наставе. (1-5)
2. Оцените квалитет практичне наставе. (1-5)
3. Навести предмете кпји су Вам дали дпбра практична знаоа.
_____________________________________________________________
4. Оцените кпликп сте задпвпљни стеченим вештинама. (1-5)
5. Да ли је билп пбавезних предмета (и кпјих) чија
материја није била неппхпдна за друге предмете. (Да /Не)
_____________________________________________________________
6. Наведити предмете за кпје сматрате да треба да се прпмене и навести разлпг.
_____________________________________________________________
7. Кпју материју сте желили да чујете а није ппнуђена ни у једнпм предмету?
_____________________________________________________________
8. За кпји предмет сматрате да треба да се детаљније изучава?
_____________________________________________________________
9. Оцените рад рукпвпдства Шкпле. (1-5)
10. Оцените рад студентске службе. (1-5)
11. Оцените рад студијскпг већа. (1-5)
12. Оцените рад студентскпг парламента. (1-5)
13. Оцените ппремљенпст Шкпле. (1-5)
14. Оцените библиптеку. (1-5)
15. Оцените сајт Шкпле. (1-5)
16. Оцените ангажпваое ментпра. (1-5)
17. Да ли бисте и другима преппручили нашу Шкплу и заштп?
_____________________________________________________________________

АНКЕТА
ПРОЦЕНЕ
СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА
НА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА
ЗАПОСЛЕНИХ
СТУДЕНАТА (ПОПУЊАВАЈУ ПОСЛОДАВЦИ)

ОСНОВУ
БИВШИХ

1. Кпликп укупнп имате заппслених на пдређенп или непдређенп време, кпји су
завршили Виспку ICT шкплу?
2. Да ли сте циљанп заппшљавали студенте кпји су завршили наше студије?
3. У кпјпј мери сматрате да је Шкпла припремила студенте кпје сте заппслили да
извршавају радне задатке у Вашпј прганизацији (скала пд 1 – 4 )?

4. За сваку пд наведених вештина, мплимп прпцените:
a. важност кпмпетенције, или вештине за рад у оквиру Ваше организације,
b. ниво дп кпг је свака вештина или кпмпетенција развијена у пквиру студијскпг
прпграма у Високој ICT школи (према Вашем личнпм мишљеоу и искуству
прганизације у кпјпј радите)
1 – ништа; 2 – слабо; 3 – доста; 4 - потпуно
Бр.

Вештина/ Кпмпетенција

Важнпст за рад у
Вашпј прганизацији

Нивп дп кпг је
развијена вештина у
Шкпли

Опште знаое (ширина ппште
културе)

1

2

3

4

1

2

3

4

2.

Темељна знаоа у струци

1

2

3

4

1

2

3

4

3.

Сппспбнпст учеоа

1

2

3

4

1

2

3

4

4.

Инфпрматичка писменпст

1

2

3

4

1

2

3

4

5.

Усмена и писана кпмуникација (на
српскпм језику)

1

2

3

4

1

2

3

4

6.

Знаое страних језика

1

2

3

4

1

2

3

4

7.

Примена стечених знаоа у пракси

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

8.

Креативнпст, инпвативнпст и
иницијатива на раду

1

2

3

4

1

2

3

4

9.

Дпнпшеое пдлука, темељнп на
пснпву аргументације

1

2

3

4

1

2

3

4

10.

Тимски рад

1

2

3

4

1

2

3

4

11.

Сампстални рад

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

12.
(упишите додатно)
13.
(упишите додатно)

5. Рангирајте 5 најважнијих вештина или кпмпетенција наведених у таблици изнад
(упишите редни брпј из таблице):
1.

2.

3.

......

4.

5.

6. Кпја ппсебна стручна знаоа, вештине и шире кпмпетенције недпстају или су
недпвпљне?

Искренп ХВАЛА!
Виспка ICT шкпла

Подаци о студенту
Смер

ПБТ

ТК

ИТ

МИ

Гпдина уписа
Гпдина студија
Нашин студираоа
Прпсешна пцена
Присуствп предаваоима
Присуствп вежбама

Бучет
6-7
свим
свим

Сампфинансираое
8-9
9-10
не присуствујем
не присуствујем

7-8
пдређеним
пдређеним

Анкета
1. У следећпј табели запкружите пцене за сваки предмет и тп:
 у кплпни „Пплпжип“ студент уписује да ли је пплпжип дптишни предмет
 у кплпни „Оцена“ студент уписује кпју пцену пп оегпвпм мищљеоу заслужује предмет
 у кплпнама „стешенп знаое“ студент уписује пцену кпја репрезентује кприснпст стешенпг знаоа на предмету,
и тп пдвпјенп, тепријскп и практишнп.
 у кплпнама „предмет захтева прпмену“ студент запкружује један, вище или ниједан пдгпвпр, и тп у кплпни:
 наст. : да укпликп сматра да је пптребна прпмена наставника кпји тренутнп предаје тај предмет,
инаше нищта не запкружује,
 матер.: да укпликп сматра да је пптребнп да се измени материја кпја се тренутнп предаје на
предмету, инаше нищта не запкружује,
 фонда: + укпликп сматра да треба ппвећати брпј шаспва предмета;

-

укпликп сматра да треба

смаоити брпј шаспва, инаше нищта не запкружује.

Назив предмета

Пплпжип

Стешенп знаое

Оцена

Предмет захтева прпмену

тепријскп
12345
12345

практишнп
12345
12345

наст.
да

матер.
да

фпнда
+ -

да

да

+ -

Математика
Енглески1

да не
да не

12345
12345

Екпнпмија

да не

12345

12345

12345

да

да

+ -

Оснпве електрптехнике

да не

12345

12345

12345

да

да

+ -

ОП1

да не

12345

12345

12345

да

да

+ -

мреже

да не

12345

12345

12345

да

да

+ -

Веб прпграмираое

да не

12345

12345

12345

да

да

+ -

2. Образлпжите пцене пних предмета за кпје сматрате да је тп пбразлпжеое битнп:

3. Ваща сугестија за ппбпљщаое квалитета смера:

4. Прпизвпљан кпментар:

