
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  
струковних студија Зубни техничар протетичар, те подноси следећи 
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Комисија задужена за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, спровела је анкету ради добијања мишљења дипломираних студената 
о квалитету студијског програма, постигнутим исходима учења и укупној 
организацији наставе на студијском програму струковних студија Зубни техничар 
протетичар. 

 Анкетирањем је обухваћено 00 дипломираних студената, од 00 укупно 
дипломираних у 2020/21. години. 

 
  Анализа за вредновање квалитета, студијског програма и постигнутим 

исходима учења је обрађена по следећим критеријумима: 
• У којој мери сте задовољни студијским   
• У којој мери сте задовољни садржајем предмета на студијском 

програму 
• У којој мери сте задовољни распоредом часова 
• У којој мери сте задовољни радним условима   
• У којој мери сте задовољни опремљеношћу и радом библиотеке 
• У којој мери сте задовољни радом студентске службе 

 
  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. 
Upitnik o vrednovanju studijskog programa Mean: 4,46  

Question Weight Mean 

U kojoj meri ste zadovoljni studijskim 
programom? 

1,00  4,19  

U kojoj meri ste zadovoljni sadržajem 
predmeta na studijskom programu? 

1,00  4,50  

U kojoj meri ste zadovoljni rasporedom 
časova? 

1,00  4,44  

U kojoj meri ste zadovoljni radnim uslovima? 1,00  3,75  
U kojoj meri ste zadovoljni opremljenošću i 
radom biblioteke? 

1,00  4,88  

U kojoj meri ste zadovoljni radom studentske 
službe? 

1,00  5,00  



 
Закључак 
 
Средња оцена вредновања студијског програма струковних студија 

Зубни техничар протетичар је 4,46 Највишу оцену је добила  сарадња са 
студентском службом  - 4,96. Најлошије је оцењено задовољство  радним 
условима – 3,75 . 

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. Такође, неопходно је 
осавременити студијски програм, а распоред наставе прилагодити 
студентима, јер је већина радно ангажована. 
  
 
 

Анализа резултата анкетирања студената, вредновања укупне 
организације наставе на Факултету приказана је у табели 2. 
  
 Tabela 2. 
Upitnik o vrednovanju studijskog programa Mean: 4,46  

Question Weight Mean 

U kojoj meri ste zadovoljni studijskim 
programom? 

1,00  4,19  

U kojoj meri ste zadovoljni sadržajem 
predmeta na studijskom programu? 

1,00  4,50  

U kojoj meri ste zadovoljni rasporedom 
časova? 

1,00  4,44  

U kojoj meri ste zadovoljni radnim uslovima? 1,00  3,75  
U kojoj meri ste zadovoljni opremljenošću i 
radom biblioteke? 

1,00  4,88  

U kojoj meri ste zadovoljni radom studentske 
službe? 

1,00  5,00  

 
Закључак 
 
Средња оцена вредновања укупне организације наставе на Факултету је 4,46. 

Дипломирани студенти су са највишом оценом 5,00, оценили рад студентске службе, а 
са најнижом оценом оценили радне услове – 3,75. 

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

 
 
 
 
 
 



Анализа резултата анкетирања студената,  групна анализа организације рада ЗТ 
приказана је у табели 3. 

 
  Tabela 3. 

Grupna analiza organizacije rada 
Overall   

Question  Mean 

U kojoj meri ste zadovoljni studijskim 
programom? 

 4,19  

U kojoj meri ste zadovoljni sadržajem 
predmeta na studijskom programu? 

 4,50  

U kojoj meri ste zadovoljni rasporedom 
časova? 

 4,44  

U kojoj meri ste zadovoljni radnim uslovima?  3,75  
U kojoj meri ste zadovoljni opremljenošću i 
radom biblioteke? 

 4,88  

U kojoj meri ste zadovoljni radom studentske 
službe? 

 5,00  

Ukupna organizacija nastave  4,25  
Informisanost studenata o nastavnim 
procesima 

 4,31  

Procena komunikacije student-uprava 
fakulteta 

 4,88  

Saradnja studenata i njihovih predstavnika  4,63  
Čistoća i opremljenost prostorija fakulteta  4,75  
Opšti utisak o fakultetu  4,50  

Upitnik o vrednovanju studijskog programa Mean: 4,46  
Question Weight Mean 

U kojoj meri ste zadovoljni studijskim 
programom? 

1,00  4,19  

U kojoj meri ste zadovoljni sadržajem 
predmeta na studijskom programu? 

1,00  4,50  

U kojoj meri ste zadovoljni rasporedom 
časova? 

1,00  4,44  

U kojoj meri ste zadovoljni radnim uslovima? 1,00  3,75  
U kojoj meri ste zadovoljni opremljenošću i 
radom biblioteke? 

1,00  4,88  

U kojoj meri ste zadovoljni radom studentske 
službe? 

1,00  5,00  

  
Општи утисак студентата овојг студијског програма може се видети на 

графичком риказу у прилогу. 
 

 
За комисију 

Проф. др Драгана Пузовић 
Продекан за наставну делатност 


