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Настaвном већу Високе пословне школе струковних студија Лесковац

ИЗВЕШТАЈ О AНКЕТИ

На крају летњег семестра школске 2010/11 године, чланови Комисије за самовредновање и
унутрашње обезбеђење квалитета, спровели су анонимну анкету са студентима прве, друге и треће
године Високе пословне школе у Лесковцу. Анкета се односи на предмете које су слушали у летњем
семестру. Анкета је спроведена у новембру, због техничких проблема насталих због пресељења
школе у нове просторије. Студенти и наставници Школе, били су благовремено обавештени о датуму
одржавања анкетем, на сајту школе и огласној табли.
Након статистичке обраде података, Комисија је доставила предметним наставницима и
сарадницима резултате обављене анкете.
На основу резултата анкете, Комисија је дошла до следећих података:
-

оцене наставника крећу се од 2.97 до 4.29, просечна оцена 3.9

-

оцене сарданика на предмету крећу се од 3.38 до 4.49, просечна оцена 3.89

-

оцене предмета у целини крећу се од 3.14 до 4.25, просечна оцена 3.85

-

оцене препоручене литературе крећу се од 3,35 до 4.33, просечна оцена 3.81

-

оцене квалитета установе крећу се од 3.03 до 4,08, просечна оцена 3.63.

Комисија примећује да су оцене наставника и сарадника у настави у поређењу са претходним
анкетама више, што говори да је њихов рад као и њихов однос према студентима, који је иначе био
на задовољавајућем нивоу, побољшан.
Анкетни лист за процену квалитета установе сарджи следеће групе питања које су оцењене
просечним оценама:
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
1

4,08

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 3,99
КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

3,80
3,71

КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА
КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

3,67

3,39

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 3,75
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 3,48
КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
КВАЛИТЕТ ФИНАНСИРАЊА

3,85

3,26

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 3,43
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА

3,63

Просечне оцене за квалитет установе у летњем семестру школске 2010/11 су задовољавајуће.
Прилог: Резултати анкете

У Лесковцу,

Председник комисије

14.11.2011.год.

др Милена Марјановић, професор
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