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Анкета А2: Анкета о вредновању наставног процеса и
педагошког рада наставника и сарадника од стране
студената по предмету

А2
Издање 2
Ревизија
Примерак
Страна 1 од 2

Прилог 2
Анкетни формулар А2 „Анкета о вредновању наставног процеса и педагошког рада
наставника и сарадника од стране студената по предмету“
Упутство:
Анкету А2 организује и спроводи Продекан за наставу у на крају семестра када се предмет слуша. Анкета
се обрађује комисијски. Комисију чине Продекан за наставу, Студент продекан, Секретар Факултета,
представник техничке службе, представник студентске службе. Председник Комисије је Продекан за
наставу. Резултати анкете се у форми извештаја достављају Декану, Председнику Комисије за
обезбеђење квалитета, Шефовима катедри и Секретару Факултета. Секретар Факултета се стара о
чувању добијеног извештаја као запису поводом Прилога 2 по поступку QP 4 и QP 13. Попуњене анкетне
листове чува Продекан за наставу до нове акредитације или терминирања студијског програма (до 3
године).
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Анкета А2: Анкета о вредновању наставног процеса и
педагошког рада наставника и сарадника од стране
студената по предмету

Овај упитник попуњавају студенти на крају зимског и летњег семестра.
Анкета је анонимна. Циљ анкете је да се побољша квалитет наставног процеса.
Молимо Вас да ИСКРЕНО изнесете своје ставове и дате објективну процену.
Подаци о студенту:
Студијски
програм/смер
Завршена средња
школа
Просечна оцена
из средње школе
Просечна оцена положених
испита (заокружити)

Година
уписа

Начин студија

□ Буџет

6-7

8-9

7-8

Година
студија

□ Самофинансирајући
9-10

Пол
(заокружити)

М

Ж

Наставни предмет: (Одговор упишите читко штампаним словима)
Назив предмета
Име и презиме
Име и презиме
наставника
сарадника
Ваша посећеност предавањима у %
Ваша посећеност вежбама у %
(одговоре означити крстићем у одговарајућем пољу)
□ 0-24
□25-49
□50-74
Ваше предзнање за праћење овог
предмета је било за оцену:
(заокружити)

□75-100

□0-24

□25-49

□50-74

□75-100

1

2

3

4

5

Вредновање извођења наставе на предмету (одговоре означите крстићем у одговарајућем пољу)
Легенда:
1 – недовољно, 2 – довољно 3 – добро, 4 – врло добро, 5 – одлично

1.
2.
3.
4.
5.

1

2

3

4

5

Предавања се изводе редовно према распореду
Вежбе се изводе редовно према распореду
Наставник је доступан и одржава консултације
Сарадник је доступан и одржава консултације
Постоји адекватна литература за предмет

Вредновање педагошког рада наставника и сарадника
(одговоре означите крстићем у одговарајућем пољу)
Легенда:
1 – недовољно, 2 – довољно, 3 – добро, 4 – врло добро, 5 – одлично

Наставник долази на час добро припремљен.
Наставник излаже јасно и разумљиво.
Наставник подстиче укључивање и учествовање студената у настави.
Наставник одговара на студентска питања и води рачуна о студентским
коментарима.
5. Наставник и сарадник помажу студентима у раду.
6. Оцене предиспитних обавеза код овог наставника у оквиру овог предмета
одговарају Вашем показаном знању.
1.
2.
3.
4.

Ваш коментар:

Датум попуњавања упитника

1

2

3

4

5

