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Резултати анкетирања  

квалитета уџбеника и литературе  

за период школске 2015/16. – 2017/18. годинe 
 

 

У Школи је спроведено анкетирање студената о квалитету уџбеника и литературе, а 

резултати анкетирања су приказани у табели 1. 

 

Табела 1. Квалитет уџбеника и литературе за период 2015/16. – 2017/18. годинe 

 

 Тврдње 2015/16. 2016/17 2017/18. Просечно 

1. 

Садржај уџбеника и обавезне 

литературе одговара циљевима 

студијског програма и програма 

предмета за чије савладавање се 

користи 

4,26 4,21 4,35 4,27 

2. 

Предметни уџбеник је конципиран 

тако да прати достигнућа науке и 

уметности у датој области 

4,19 4,02 4,13 4,11 

3 

Материја у предметном уџбенику је 

јасно изложена и логички 

структуирана 

4,33 4,17 4,31 4,27 

4. 
Обим предметног уџбеника је 

усклађен са бројем ЕСПБ бодова 
4,24 4,17 4,32 4,24 

5. 
Предметни уџбеник и обавезна 

литература су доступни студентима 
4,33 4,32 4,43 4,36 

6.  Просечна оцена 4,27 4,18 4,31 4,25 

 

Када је у питању квалитет литературе предмета, студенти су се изјаснили на следећи 

начин: 

1. Садржај уџбеника и обавезне литературе одговара циљевима студијског програма и 

програма предмета за чије савладавање се користи је оцењен са просечном оценом 

4,27 у периоду 2015/16 – 2017/18. година. Резултати указују да је садржај уџбеника и 

обавезне литературе врло добар.  

 И у будуће, наставници треба да раде на даљем осавремењавању и 

модернизацији својих уџбеника и друге обавезне литературе у циљу побољшања 

квалитета наставног процеса и праћења достигнућа науке у датој области.  

2. Предметни уџбеник је конципиран тако да прати достигнућа науке и уметности у 

датој области је оцењен са 4,11, што се може сматрати задовољавајућом оценом и 

потврдом да се студентима обезбеђује пружање услуга квалитетне наставе и 

образовања.  



3. Материја у предметном уџбенику је јасно изложена и логички структуирана -

просечна оцена 4,27. Добијена оцена је врло добра. На основу добијених резултата, 

треба разматрати могућност даљег побољшања и унапређења потребне литературе са 

циљем још већег побољшања јасноће излагања наставног садржаја. 

4. Обим предметног уџбеника је усклађен са бројем ЕСПБ бодова – према мишљењу 

студената просечна оцена је 4,24 што је задовољавајуће тако да обавезује наставни 

кадар да своју енергију усмери у правцу побољшања квалитета, структуре и обима 

наставних садржаја и учини их још занимљивијим. 

5. Предметни уџбеник и обавезна литература су доступни студентима - просечна 

оцена ове тврдње је 4,36. Резултати анкете укaзују на релативно добру доступност 

наставних материјала за учење. У будуће, треба се ангажовати и даље на обезбеђењу 

што квалитетније литературе и на подстицању самог наставног кадра за издавањем 

сопствене литературе.  

Просечна оцена задовољења студената квалитетом уџбеника и литературе у 

периоду 2015/16. – 2017/18. година износи 4,25. Мишљење студената треба да 

представља основу за извођење одређених препорука и даљи рад на унапређењу 

квалитета уџбеника и литературе. У будуће треба радити на даљем модернизовању 

библиотеке Школе и континуирано је допуњавати савременим стручним насловима. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА: 

Аутори уџбеника, практикума и приручника који се користе у настави су професори 

Школе. За уџбенике и практикуме Наставно веће је дало сагласност за употребу у 

настави. Школа нема стимулативан правилник о уџбеницима, па су уџбеници чији су 

аутори професори Школе, штампани код других издавача. Наставни предмети су 

покривени адекватним и квалитетним уџбеницима и скриптама.  

Активности у будућем периоду биће усмерене на континуирану набавку 

репрезентативних издања књига и референтних уџбеника за све студијске програме 

који се реалзују у Школи као и рад на даљем развоју ИТ опреме и развој  

међубиблиотекарске сарадње, пре свега у оквиру Универзитета и сарадње са 

библиотекoм у граду. 

 

 

 

У Шапцу, фебруар  2019. године                     Подносилац извештаја: 

Председник Комисије за контролу квалитета 

                                                 Др Драгана Илић Удовичић, 

професор,  

 

                                                            _________________________________ 


