
ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТИРАЊА СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА 

Анкетирањем су обухваћени некадашњи студенти Факултета за пословне студије и право. 
Сваке године на случајан начин изабере се  50 свршених студената којима јсе упућује позив 
да дођу на Факлтет како би попунили анкетни упитник. Позиву се одазвало 2017. гоине 23 
студента, 2018. године 31 а 2019 године 34 студената. Испитаици су замољени да на скали 
од 1 до 5 оцене рад Факултета и стручних служби као и своја стручна знања и компетенције 
стечене на студијама. Анкета је спровођена у периоду од септембра до новембра 2017. 2018, 
2019 године. 

Табела Статистички извештај самооцењивања свршених студената  2017. године 

Питања Просечна 
оцена 

Како оцењујете задовољство радом и односом запослених: 4.46 
Студентске службе 4.23 
Секретара 4.31 
Декана 4.18 
Осталих 4.20 
Како оцењујете могућности усавршавања и напредовања које је 
пружао Факултет 

4,12 

Којом оценом би сте оценили комплетан утисак који сте стекли 
студирајући на Факултет 

4,63 

Којом оценом би оценили ниво знања које сте стекли студирањем 4.54 
Којом оценом би оценили савременост предмета и студијског програма 4,25 
Колико вас је настава подстицала на креативност и самосталност у 
раду 

4,01 

Да ли стечена знања можете применити у пракси 4,41 
Да ли би сте препоручили Факултет својим 
пријатељима 

Да      68% 
Можда      25% 
Не  7% 

Да ли сте запослени Да                 62% 
Не 38% 

На којој позицији сте запослени Директор 6,3% 
Руководил ац 
сектора 

25% 

Референт 33% 
Остало 35,7% 

Да ли радите у струци  Да        38% 
Делимично     44% 
Не 18% 

Оцените задовољство радним местом 4.21 
 

Табела Статистички извештај самооцењивања свршених студената  2018. године 



Питања Просечна 
оцена 

Како оцењујете задовољство радом и односом запослених: 4.38 
Студентске службе 4.21 
Секретара 4.36 
Декана 4.01 
Осталих 3,98 
Како оцењујете могућности усавршавања и напредовања које је 
пружао Факултет 

4,21 

Којом оценом би сте оценили комплетан утисак који сте стекли 
студирајући на Факултет 

4.54 

Којом оценом би оценили ниво знања које сте стекли студирањем 4,63 
Којом оценом би оценили савременост предмета и студијског програма 4,25 
Колико вас је настава подстицала на креативност и самосталност у 
раду 

4,01 

Да ли стечена знања можете применити у пракси 4,27 
Да ли би сте препоручили Факултет својим 
пријатељима 

Да      78% 
Можда      14% 
Не  8% 

Да ли сте запослени Да                 67% 
Не 33% 

На којој позицији сте запослени Директор 7,2% 
Руководил ац 
сектора 

21% 

Референт 46% 
Остало 25,8% 

Да ли радите у струци  Да        35% 
Делимично     45% 
Не 20% 

Оцените задовољство радним местом 4.08 
 

 

Табела Статистички извештај самооцењивања свршених студената  2019. године 

Питања Просечна 
оцена 

Како оцењујете задовољство радом и односом запослених: 4.52 
Студентске службе 4.51 
Секретара 4.38 
Декана 4.36 
Осталих 4,05 
Како оцењујете могућности усавршавања и напредовања које је 
пружао Факултет 

4,32 



Којом оценом би сте оценили комплетан утисак који сте стекли 
студирајући на Факултет 

4.68 

Којом оценом би оценили ниво знања које сте стекли студирањем 4,71 
Којом оценом би оценили савременост предмета и студијског програма 4,43 
Колико вас је настава подстицала на креативност и самосталност у 
раду 

4,29 

Да ли стечена знања можете применити у пракси 4,44 
Да ли би сте препоручили Факултет својим 
пријатељима 

Да      80% 
Можда      17% 
Не  3% 

Да ли сте запослени Да                 71% 
Не 29% 

На којој позицији сте запослени Директор 5,4% 
Руководил ац 
сектора 

24% 

Референт 22,6% 
Остало 48% 

Да ли радите у струци  Да        46% 
Делимично     37% 
Не 17% 

Оцените задовољство радним местом 4.43 
 

Судећи према оценама некадашњих студената Факултета, може се закључити следеће: 

1. да су студенти задовољни радом и односом запослених (студентске службе, 
секретара, декана), што је у складу и са мишљењем активних студената. Нешто нижа 
оцена је под рубриком остали, али то се може протумачити и лоше дефинисаним 
појмом. 

2. Студенти су такође задовољни могућност усавршавања и напредовања које је 
пружао Факултет, а комплетан утисак о раду факултета који је преко 4 показује да је 
укупни утисак рада Факултета на веома задовољавајућем нивоу. 

3. Питања која се односе на копетенције и то: ниво знања које су стекли, савременост 
предмета и студијског програма као и да ли стечена знања могу применити у пракси 
су високо оцењена што нам је добар показатељ да смо спремили студенте за 
практичан рад и да су се сврха и циљеви предмета и студијског пограма остварили 
кроз праксу. 

4. Питање да ли би препоручили факултет својим пријатељима је у складу са оценом 
задовољства, што нам говоре и подаци из праксе приликом уписа студента где се 
велики број изјашњава да су уписали факултет на основу препоруке. 

5. С обзиром на тренутну ситуацију у нашој земљи податак да је просечно преко 60% 
студента запослено и да просечно преко 40% ради у струци или делимично ради у 
струци за наш факултет је велики успех и стимуланс за даљи рад и унапређење. 

6. Такође оцена преко 4 за задовољство радним местом потврђује предходни резултат 
рада у струци. 

 


