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РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ УСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ /2009. год. 

 
У периоду од 23.5. до 27.5.2009. извршена је студентска евалуација услова и организације 

студијског програма – струковни васпитач. Коришћен је метод анкете. Студенти су процењивали 

разне услове и организацију студијског програма на скали од 1 до 5, при чему је оцена 1 најнижа, а 

5 највиша. Испитивање је извршено на узорку од 62 студента друге године. Резултати ове 

евалуације наведени су у табели 1. 

 

Табела 1 

Просечне оцене услова и организације студијског програма 

 

Елемент студијског програма Просечна оцена 

Међусобна усклађеност предмета на студијском програму 3,92 

Оптималност захтева студијског програма 3,69 

Студентима је понуђено више изборних предмета 4,15 

Исходи (циљеви) сваког предмета су познати 4,61 

Усклађеност захтева предмета и студентског оптерећења (изражено у ЕСПБ) 3,53 

Детаљи извођења наставе за сваки предмет су познати 3,61 

Литература која ће се користити за припрему испита је позната 3,61 

Доступност литературе која се користи за припрему испита 3,33 

Доступност информације о систему полагања испита и оцењивања 4,30 

Оптималност укупног броја недељних часова свих предмета у току семестра 4,00 

Благовременост и јавност у обавештавању студената о распореду часова 4,30 

Оптималност материјално-техничких услова реализације наставног програма 3,69 

Усклађеност студентске праксе са природом студијског програма 4,38 

Оптималност оптерећења студената у оквиру студентске праксе 4,53 

Благовременост и јавност обавештавања студената о распореду и организацији педагошке 

праксе 

4,69 

УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4,02 

 

 

Из табеле 1 видимо да су студенти, у просеку, давали високе оцене за благовременост и 

јавност у обавештавању о педагошкој пракси, оптималност у оптерећењу у оквиру педагошке 

праксе и познатост циљева предмета. Просечне оцене осталих услова студијског програма се крећу 

у распону 3,33-4,38 и могу се сматрати осредњим или релативно високим. Укупна просечна оцена је 

задовољавајућа (4,02), а анализа појединачних елемената процене указује у којим сегментима 

студијског програма у будућности треба више посветити пажње, али и на то којим сегментима 

програма су студенти посебно задовољни. 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ УСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ /2010. год. 

 
10. 05. 2010. године извршена је студентска евалуација услова и организације студијског 

програма – струковни васпитач. Коришћен је метод анкете. Студенти су процењивали разне услове 



и организацију студијског програма на скали од 1 до 5, при чему је оцена 1 најнижа, а 5 највиша. 

Испитивање је извршено на узорку од 58 студента друге године и 53 студента треће године. 

Резултати ове евалуације наведени су у табели 1. 

 

Табела 1 

Просечне оцене услова и организације студијског програма 

 

Елемент студијског програма Просечна 

оцена 

Међусобна усклађеност предмета на студијском програму 3,78 

Оптималност захтева студијског програма 4,13 

Студентима је понуђено више изборних предмета 4,12 

Исходи (циљеви) сваког предмета су познати 4,08 

Усклађеност захтева предмета и студентског оптерећења (изражено у ЕСПБ) 4,04 

Детаљи извођења наставе за сваки предмет су познати 4,04 

Литература која ће се користити за припрему испита је позната 4,35 

Доступност литературе која се користи за припрему испита 3,95 

Доступност информације о систему полагања испита и оцењивања 4,34 

Оптималност укупног броја недељних часова свих предмета у току семестра 4,30 

Благовременост и јавност у обавештавању студената о распореду часова 4,13 

Оптималност материјално-техничких услова реализације наставног програма 3,78 

Усклађеност студентске праксе са природом студијског програма 4,60 

Оптималност оптерећења студената у оквиру студентске праксе 4,69 

Благовременост и јавност обавештавања студената о распореду и организацији 

педагошке праксе 

4,75 

УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4,20 

 

 

Из табеле 1 уочавамо да су студенти, у просеку, давали високе оцене за сва питања у вези 

са педагошком праксом, тако да се може закључити да је овај сегмент студијског програма добро 

организован, усклађен са природом студијског програма, али и што се тиче оптерећења студената. 

Висока оцена се уочава и када је у питању доступност информација о систему полагања испита и 

оцењивања (4,34) и оптималност укупног броја недељних часова свих предмета у току семестра 

(4,30). Просечне оцене осталих услова студијског програма се крећу у распону 3,78 - 4,13 и могу се 

сматрати осредњим или релативно високим. Уочава се да је укупна просечна оцена у односу на 

прошлогодишњу повећана и износи 4,20 што је добра укупна оцена. Сматрамо да је то врло важно, 

будући да смо ове године у оквиру студијског програма „заокружили“ све три године. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ УСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА – СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ /2011. год. 

 

У периоду од 26.5. до 27.5. и од 30.5. до 31.5.2011. спроведена је анкета којом су испитана мишљења 

студената о условима и организацији студијског програма-струковни васпитач. Студенти су 

оцењивали поједине елементе студијског програма на скали од 1 до 5, при чему је оцена 1 најнижа, 

а 5 највиша. Испитивање је извршено на узорку од 51 студента друге године и 49 студената треће 

године. Резултати ове евалуације наведени су у табели 1. 

 

Табела 1 

Просечне оцене услова и организације студијског програма 

 

Елемент студијског програма Просечна 

оцена 

Међусобна усклађеност предмета на студијском програму 3,92 

Оптималност захтева студијског програма 4,38 



Студентима је понуђено више изборних предмета 3,26 

Исходи (циљеви) сваког предмета су познати 4,23 

Усклађеност захтева предмета и студентског оптерећења (изражено у ЕСПБ) 4,15 

Детаљи извођења наставе за сваки предмет су познати 4,11 

Литература која ће се користити за припрему испита је позната 4,30 

Доступност литературе која се користи за припрему испита 4,03 

Доступност информације о систему полагања испита и оцењивања 4,38 

Оптималност укупног броја недељних часова свих предмета у току семестра 4,23 

Благовременост и јавност у обавештавању студената о распореду часова 4,15 

Оптималност материјално-техничких услова реализације наставног 

програма 

3,76 

Усклађеност студентске праксе са природом студијског програма 4,46 

Оптималност оптерећења студената у оквиру студентске праксе 4,50 

Благовременост и јавност обавештавања студената о распореду и 

организацији педагошке праксе 

4,76 

УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4,17 

 

 

Из Табеле 1 видимо да се оцене које су студенти давали појединим елементима студијског програма 

крећу, у просеку, од 3,26 до 4,76, тј. у распону од средње до високе оцене. Најнижу оцену (3,26) 

добила је могућност избора предмета, а највишу благовременост у обавештавању о педагошкој 
пракси (4,76).  

 

 


