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На основу  Правилника о поступку праћења и унапређења наставе на Стоматолошком 

факултету у Београду, Комисија задужена за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету  у току октобра 2022. године, обрадила је анкете дипломираних студената на студијском 
програму Интерисане студије - стоматологије, те подноси следећи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о 
 мишљењу дипломираних студената  

о квалитету студијског програма, постигнутим исходима учења и укупној 
организацији наставе на факултету 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, октобар 2022. године 
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Анкетирањем је обухваћен 164 дипломирани студент, од укупно 164 дипломираних у 2020/21. 
години. 
 

  Анализа за вредновање квалитета, студијског програма и постигнутим исходима учења је 
обрађена по следећим критеријумима: 

• Ниво теоријског и практичног знања на базичним предметима 
• Ниво теоријског и практичног знања на општемедицинским предметима 
• Ниво теоријског и практичног знања на стоматолошким предметима 
• Практична примена и квалитет усвојеног знања 
• Осавремењавање наставних планова и програма 
• Доступност литературе 
• Наставна активнст и сарадња са професорима факултета 
• Активност асистената и сарадника 
 

  Анализа за вредновање  укупне организације наставе на Факултету је обрађена по следећим 
критеријумима: 

• Укупна организацја наставе 
• Опремљеност факултета 
• Информисаност студената о наставним процесима 
• Процена комуникације студент-управа факултета 
• Сарадња студената и њихових представника 
• Рад студентске службе 
• Чистоћа и опремљеност просторија факултета 
• Општи утисак о факултету. 

 
Анкетирани испитаници су давали оцене од 1-5.  

         Статистичку анализу су обавили, електронским путем, Биљана Илић и Бранко Вуков. 
Анализа резултата анкетирања студената, вредновања студијског програма приказана је у 

табели 1. 
   
  Табела 1. 
 

Групна анализа организације рада 
Овералл   

Qуестион  Меан 

Ниво теоријског и практичног знања на 
базичним предметима 

 4,35  

Ниво теоријског и практичног знања на 
општемедицинским предметима 

 4,09  

Ниво теоријског и практичног знања на клиничким 
стоматолошким предметима 

 4,39  

Практична примена и квалитет усвојеног знања  4,12  
Осавремењавање наставних планова и програма  3,88  

Доступност литетратуре  3,90  
Наставна активност и сарадња са професорима 
факултета 

 4,09  

Активност асистената и сарадника  4,38  
Укупна организација наставе  4,15  
Опремљеност факултета  4,55  
Информисаност студената о наставним 
процесима 

 4,18  

Процена комуникације студент-управа 
факултета 

 4,17  

Сарадња студената и њихових представника  4,09  
Рад студентске службе  4,68  
Чистоћа и опремљеност просторија факултета  4,74  
Општи утисак о факултету  4,33  
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Вредновање студијског програма ИАС Стоматологија Меан: 4,15  

Qуестион Wеигхт Меан 

Ниво теоријског и практичног знања на 
базичним предметима 

1,00  4,35  

Ниво теоријског и практичног знања на 
општемедицинским предметима 

1,00  4,09  

Ниво теоријског и практичног знања на клиничким 
стоматолошким предметима 

1,00  4,39  

Практична примена и квалитет усвојеног знања 1,00  4,12  
Осавремењавање наставних планова и програма 1,00  3,88  

Доступност литетратуре 1,00  3,90  
Наставна активност и сарадња са професорима 
факултета 

1,00  4,09  

Активност асистената и сарадника 1,00  4,38  

 
 

Закључак 
Средња оцена вредновања студијског програма ИАС Стоматологија је 4,15. Највишу оцену је  

чистоћа и опремљеност факултета – 4,36.   
Студенти су са најбољом оценом од  4,39, оценили стечени ниво теоријског и практичног 

знања на клиничким стоматолошким предметима, док је на базичним 4,35, а нешто слабије је 
оцењен   ниво стеченог знања на општемедицинским предметима  4,09.    

 
Као корективне мере се предлаже повећана активност наставника и сарадника, како на 

предавањима, тако и на вежбама. Потребно је што веће ангажовање студената у свим видовима 
наставе. 

 
 Групна анализа организације рада Паге 1 

Вредновање укупне организације наставе на факултету Меан: 4,36  

Qуестион Wеигхт Меан 

Укупна организација наставе 1,00  4,15  
Опремљеност факултета 1,00  4,55  
Информисаност студената о наставним 
процесима 

1,00  4,18  

Процена комуникације студент-управа 
факултета 

1,00  4,17  

Сарадња студената и њихових представника 1,00  4,09  
Рад студентске службе 1,00  4,68  
Чистоћа и опремљеност просторија факултета 1,00  4,74  
Општи утисак о факултету 1,00  4,33  

 
20.10.2022. Групна анализа организације рада  
 

Закључак 
Средња оцена вредновања укупне организације наставе на Факултету је 4,36 Дипломирани 

студенти су са највишом оценом 4,74, оценили  чистоћу и опремљеност Факултета, а са најнижом 
оценом оценили сарадњу студената и њихових представника – 4,09. 

Као корективне мере се предлаже укучивање студената у рад студентских организација,   
иницирати већу информисаност студената о наставним процесима. 

 
За Комисију, продекан за наставну делатност 

 Проф. др Драгана Пузовић 


