
 

ВИ С ОКА  МЕДИ ЦИ НСК А  И 

П ОСЛ ОВНО -Т ЕХН ОЛОШК А ШКОЛ А  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ул. Хајдук Вељкова 10, 15000 Шабац 

 

Tел/Факс: 015/352-729                        Жиро рачун: 840-929666-74 

Матични број: 07293682                     E-mail адреса: vtssa@ptt.rs 

Web адреса: www.vmpts.edu.rs            ПИБ: 100083312 

 

 

 

 
 Извештај 

 

о  мишљењу  дипломираних  студената  о 

квалитету студијког програма и постигнутим 

исходима учења 
 

период 2015/16. - 2017/18. година 

 

 

 

 

 

 

 
фебруар, 2019. године 

 



Резултати анкете  

Оцена дипломираних студената о завршеним 

студијским програмима 
 
 

Вредновање дипломираних студената о квалитету о завршених студијских 

програма Школе,  представља значајан део опште политике у области 

обезбеђења квалитета.  

Спровођења анкете је имало за циљ да од дипломираних студента прибави 

мишљење о квалитету наставних планова и програма, о ставовима 

студената у вези организације рада Школе, о педагошком раду наставника 

и сарадника, и да се добијени резултати примене за побољшање 

педагошког процеса у Школи.  

Добијени резултати спроведене анкете, као један од објективних и 

мерљивих индикатора квалитета, користе се за редовно праћење и 

контролу квалитета наставног процеса у Школи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената  

на смеру Гастрономија 

 

Студијски програм: ГАСТРОНОМИЈА Оцена 
Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,65 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,71 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената 

на активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,65 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број 

стручних предмета, велика изборност предмета, однос 

теоретске и практичне наставе и слично) 

4,76 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина 

групе, доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,59 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,53 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,65 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,35 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,35 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,76 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,29 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,12 

13. Информатичко образовање 4,12 

14. Познавање страних језика 4,06 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,71 

Просечна оцена 4,49 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

64,71 

23,53 

11,76 

 

 

Студенти Гастртономије су дали просечпну оцену 4,49.  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих 64,71% је 

одговорила да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 23,53 % је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док  11,76 % тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

  

 



 

Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената  

на смеру Фармација  

 

Студијски програм: ФАРМАЦИЈА Оцена 
Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,50 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,54 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената 

на активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,54 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број 

стручних предмета, велика изборност предмета, однос 

теоретске и практичне наставе и слично) 

4,57 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина 

групе, доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,36 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,21 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,36 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,21 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 3,68 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,61 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,14 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,18 

13. Информатичко образовање 3,86 

14. Познавање страних језика 3,61 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,43 

Просечна оцена 4,25 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

57,14 

32,14 

10,71 

 
Студенти Фармације  су дали просечну оцену 4,25.  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих (57,14%) је 

одговорила да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 32,14% је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док 10,71% тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

 



 

Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената  

на смеру Здравствена нега  
 

 

Студијски програм: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА Оцена 
Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,38 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,62 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената 

на активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,69 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број 

стручних предмета, велика изборност предмета, однос 

теоретске и практичне наставе и слично) 

4,38 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина 

групе, доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,5 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,42 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,6 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,58 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,23 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,69 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,58 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,38 

13. Информатичко образовање 4,58 

14. Познавање страних језика 4,54 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,58 

Просечна оцена 4,52 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

73,08 

26,92 

- 

 

Студенти Здравствене неге су дали просечну оцену 4,52.  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања? већина њих (73,08 %) је 

одговорила да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 26,92 % је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања. 

 

 
 



Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената 

 на смеру: Економија 

 

Студијски програм: ЕКОНОМИЈА Оцена 
Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,17 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,5 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената 

на активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,5 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број 

стручних предмета, велика изборност предмета, однос 

теоретске и практичне наставе и слично) 

4,17 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина 

групе, доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,5 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,33 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,33 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,17 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,5 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,83 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,83 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,33 

13. Информатичко образовање 4,17 

14. Познавање страних језика 4,33 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,33 

Просечна оцена 4,40 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

66,67 

16,67 

16,67 

 
 

Студенти Економије су дали просечну оцену 4,40.  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања? већина њих (66,67 %) је 

одговорила да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 16,67 % је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања и 16,67% тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

 



Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената 

 на смеру Заштита животне средине 
 

Студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Оцена 

Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,34 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,41 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената на 

активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,45 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број стручних 

предмета, велика изборност предмета, однос теоретске и 

практичне наставе и слично) 

4,41 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина групе, 

доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,45 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,48 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,48 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,41 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,31 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,55 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,62 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,45 

13. Информатичко образовање 4,38 

14. Познавање страних језика 4,34 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,38 

Просечна оцена 4,43 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

58,62 

31,03 

10,34 

 

 

 

Студенти Заштите животне средине су дали просечну оцену 4,43.  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих (58,62%) је 

одговорила  да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 31,03 % је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док 10,34 % тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

 



Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената  

на смеру Инжењерски менаџмент  
 

Студијски програм:  

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ Оцена 

Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,37 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,53 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената на 

активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,58 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број стручних 

предмета, велика изборност предмета, однос теоретске и 

практичне наставе и слично) 

4,42 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина групе, 

доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,58 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,68 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,47 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,47 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,37 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,74 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,58 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,37 

13. Информатичко образовање 4,42 

14. Познавање страних језика 4,32 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,32 

Просечна оцена 4,48 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

68,42 

26,32 

5,26 

 
Студенти Инжењерског менаџмента су дали просечну оцену 4,48  

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих (68,42%) је 

одговорила  да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 26,32% је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док 5,26% тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

 
 



Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената  

на смеру Информационе технологије 
 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ Оцена 

Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,17 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,34 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената на 

активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,41 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број стручних 

предмета, велика изборност предмета, однос теоретске и 

практичне наставе и слично) 

4,21 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина групе, 

доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,28 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,34 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,14 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 3,93 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,00 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,21 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,31 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,03 

13. Информатичко образовање 4,17 

14. Познавање страних језика 3,97 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,17 

Просечна оцена 4,18 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

55,17 

37,93 

6,9 

 

 

Студенти Информационе технологије су дали просечну оцену 4,18. 

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих (55,17%) је 

одговорила  да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 37,93%је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док 6,9 тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 

 



 

Кратак преглед резултата анкете дипломираних студената на 

смеру Инжењерски менаџмент-специјалистичке студије 
 

 

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 

специјалистичке студије Оцена 

Р.б. Питања 

1. Колико сте задовољни квалитетом наставе 4,07 

2. 
Начин полагања и организација испита на завршеном 

студијском програму 
4,21 

3. 

Однос између предавача и студента на завршеном студијском 

програму (одржавање консултација, подстицање студената на 

активност и  критичко размишљање, професионалност 

предавача) 

4,43 

4. 

План и програм завршеног студијског програма (број стручних 

предмета, велика изборност предмета, однос теоретске и 

практичне наставе и слично) 

4,00 

5. 

Услови за студирање на завршеном студијском програму 

основних студија (задовољстав са простором, величина групе, 

доступност лабораторија, рачунара и сл. 

4,36 

6. 
Колико сте задовољни опремљеношћу школе наставним 

средствима – опремом (рачунари, опрема, лабораторије) 
4,14 

7. Оцените стечено уже стручно теоретско знање 4,29 

8. Оцените стечено практично знање и вештине 4,14 

9. Колико сте задовољни радом Вашег студентског парламента? 4,07 

10. Колико сте задовољни радом студентске службе?   4,43 

11. 
Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? (степен 

задовољства са стручном литературом) 
4,43 

12. 
Колико сте задовољни сајтом Школе? (степен задовољства са 

информисанишћу, огласна табла, сајт) 
4,00 

13. Информатичко образовање 3,93 

14. Познавање страних језика 3,71 

15. Оцените степен задовољства студијским програмом 4,07 

Просечна оцена 4,15 

Да ли је Школа испунила ваша очекивања?                                    у % 

Да у потпуности 

Делимично 

Не 

64.29 

28,57 

7,14 

 

Студенти специјалистичких студија су дали просечну оцену 4,15. 

На питање Да ли је Школа испунила ваша очекивања?, већина њих (64,29%) је 

одговорила  да је Школа у потпуности испунила њихова очекивања, 28,57% је 

одговорило да је Школа делимично испунила њихова очекивања, док 7,14% тврди да 

Школа није испунила њихова очекивања. 



 

ЗАКЉУЧАК 
 

Анализа прикупљених података показује да је квалитет наставе на свим студијским 

програмима основних студија оцењен просечном оценом 4,39, а специјалистичких 

студија 4,15. Комисија сматра да оцена даје потврду да се пружа квалитетна настава и 

квалитетно образовање али и да је наставни кадар спреман и способан за даља 

унапређења и побољшање наставног процеса у Школи.  

У наредном периоду треба предузети мере са циљем да се ова оцена још побољша.  

Ови, као и сви остали резултати анкете представљају једну од полазних основа за 

расправу о квалитету студија у оквиру стручних органа и за предлагање корективних 

мера за побољшање квалитета рада у Школи. 

Један од важних праваца у даљем побољшању квалитета наставе је још боља сарадња 

са студентима са циљем да се евентуалне потешкоће превазиђу. 

Добијени резултати ће користити за предузимање конкретних активности на 

реализацији предлога и сугестија дипломираних студената у циљу побољшања 

квалитета рада Школе.  

 
 
 

У Шапцу, фебруар 2019.         Подносилац извештаја: 

 

Председник Комисије за контролу квалитета 

                            Др Драгана Илић Удовичић, професор,  

 

___________________________________ 

 
 

 


