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период 2015/16. - 2017/18. година 

 
Специјалистички студијски програм Инжењерски менаџмент је акредитован студијски 

програм, прва генерација сутудената уписана је школске 2010/2011 године и попуњено 

је свих 35 предвиђених места.  Последња генерација студената на специјалистичким 

студијама уписана је школске 2016/17., а Школа је предала документацију за 

акредитацију мастер студија. 

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним општим актом 

високошколске установе. Анкетно истраживање студената вршено је на крају првог и 

на крају другог семестра. Само истраживање спровела је Комисија за контролу 

квалитета. Статистичка обрада података извршена је у програму „Систем квалитета-

Анкета студената“, чији је аутор Др Благодар Ловчевић, професор ове Школе. Обраду 

података извршила је Др Драгана Илић Удовичић, професор Школе и Председник 

Комисије за контролу квалитета, са сарадницима.  

Школа је обезбедила перманентно учешће студената у оцењивању и квалитету 

студијског програма. У вези са тим специјалистички студијски програм био је предмет 

и евалуације студената. Студентска оцена педагошког рада наставника вршена је у 

складу са Правилником  и на основу девет критеријума који су наведени у анкетном 

листу. Резултати су корисни, и по томе што се у Школи ствара клима, и међу 

наставницима и међу студентима, непрестане бриге за квалитет и изграђивање културе 

квалитета. Добијени резултати су приказани табеларно (табела 1) и  наставку текста. 

 

 

Табела 1. Резултати анкетирања- Специјалистички студијски програм 

Инжењерски менаџмент 

  
Р.б. Наставни предмет Просечна оцена 

2015/16 2016/17 2017/18 

1. Маркетинг 4,67 4,53 - 

2. Производни менаџмент 5,00 4,59 - 

3. Технолошки процеси и 

животна средина 
5,00 4,96 - 

4. Управљање истраживањем и 

развојем 
5,00 4,96 - 

5. Информациони системи  4,78 4,48 - 

6. Meнаџмент квалитета 4,56 4,44 - 

7. Одрживи развој 5,00 4,89 - 

8. Стратегијски менаџмент 4,70 4,71 - 

Просечна оцена 4,84 4,695 - 

Просечна оцена 4,77 

 



Према добијеним резултатима може се тврдити да су студенти на специјалистичким 

студијама били задовољни овим студијским програмом на шта указује и висока 

просечна оцена која за  период 2015/16 – 2017/18.  износи 4,77 те закључујемо да су 

програм и предмети  испунили њихова очекивања. 

Праћено по семестрима из првог семестра предмети са највишом оценом су 

Технолошки процеси и животна средина и Управљање истраживањем и развојем. Што 

се тиче предмета  из другог семестра највишу оцену има предмет Одрживи развој. 

  Већина студената, њих 93,2 % сматра да је генерално гледано, специјалистички 

студијски програм Инжењерски менаџмент, у потпуности испунио њихова очекивања, 

док 6,8% студната сматра да генерално гледано, специјалистички студијски програм 

Инжењерски менаџмент, је само делимично испунио њихова очекивања. 

Већина сматра да су најбоље организована и изведена предавања из предмета 

Технолошки процеси и животна средина (37%) и  Управљање истраживањем и развојем  

(32%). 

Најинтересантнија предавања већина студената сматра да су из Технолошких 

процеса и животне средине (37%), Одрживи развој (25%) и Маркетинга (20%).  

Најбољи контакт наставник-студент, студенти сматрају да су остварили на 

предметима Информациони системи (38%) и Управљање истраживањем и развојем 

(28%) . 

Од укупног броја анкетираних студената 10,29% мисли да ће у будућности највише 

користити стечена знања из предмета Информациони системи, а  27% студената сматра 

да су то предмети Управљање истраживањем и развојем и 21,2%, Маркетинг. 

Добијени резултати су задовољвајући и могу бити веома корисни за сагледавање 

могућности за још квалитетнији рад на унапређењу у свим сегментима наставе.  

Предмети који би могли бити изостављени на Специјалистичком студијском 

програму према мишљењу студената су: Стратегијски менаџмент (19%). 

  Критеријуми за одабир изборних предмета на Специјалистичком студијском 

програму: Инжењерски менаџмент праћен је анкетом. Према резултатима, приликом 

одабира изборних предмета, студенти се првенствено руководе личном проценом 

значаја предмета за занимање инжењера (55%), затима личношћу наставника (37%), а 

личним афинитетима према датој области, руководи се 8% студената. 

 

Однос теоријске и практичне наставе на Специјалистичком студијском 

програму: Инжењерски менаџмент према резултатима анкете, већина студената (њих 

62%) сматра да није најбоље избалансиран однос теоријске и практичне наставе и да 

треба да буде заступљено више практичних вежби, док 38% студената сматра да је тај 

однос избалансиран. 

 

Адекватност бодовања предиспитних и испитних обавеза на  на 

Специјалистичком студијском програму Инжењерски менаџмент према резултатима 

анкете, студенти су мишљења да треба више наградити адекватно учешће студената у 



току наставе (41 %), њих 39 % сматра да је бодовање адекватни избалансирано, а 20% 

сматра да треба више вредновати знање на испиту. 

 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

У конципирању специјалистичког студијског програма, Школа се руководила својом 

мисијом, циљевима и исходима, компетенцијама будућих свршених струковних 

инжењера-специјалиста у својим областима, новим научним достигнућима и светским 

искуствима у области ихформатичких и производних технологија, као и потребама 

нашег друштва у процесу транзиције. Након свеобухватне анализе, усвојен је студијски 

план и програм специјалистичких студија, који је добио акредитацију од стране 

Комисије за акредитацију. 

Наставно веће и његове надлежне комисије перманентно испитују квалитет овог 

специјалистичког студијских програма и проверавају га у пракси.  

Циљ самовредновања је унапређење квалитета специјалистичког студијског програма 

Школе. Самовредновање је истовремено и знак да је Школа спреман да прихвати 

одговорност за сопствени рад и развој. Самовредновање је континуирани процес у коме 

се Школа не бави само сагледавањем резултата, већ и проценом колико су ефикасне 

активности које делимично или у потпуности зависе од актера у Школи.  

Школа мора непрекидно да испитује ставове и мишљење студената и да се на основу 

њиховог мишљења врше корекције у смислу одабира и обезбеђења што бољег 

наставног кадра, одговарајућег садржаја студијског програма, услова студирања, чији 

крајњи циљ треба да буде заједнички напредак како студената тако и Школе. 

Општа оцена је јако добра, 4,77 али и даље се треба ангажовати на унапређењу 

специјалистичког студијских програма и садржајно и квалитативно. Ова добра оцена је 

основ за пружање услуга квалитетне наставе и образовања па сматрамо да је Школа по 

овом питању спремна и способна за даље унапређење како ефикасности тако и 

квалитета образовања. 

 

 

У Шапцу, фебруар  2019. године                    Подносилац извештаја: 

 

Председник Комисије за контролу квалитета 

                     Др Драгана Илић - Удовичић, професор,  

                                                            

 _____________________________________________ 

 


