
На основу члана 41 став 8 Закона о високом образовању ("Службени лист ЦГ", бр. 

44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20, 104/21 и 86/22) 

и члана 18 Статута Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, 

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, доноси  

 

 

ПРАВИЛA 

 О САДРЖАЈУ АНКЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ 

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет 

Члан 1 

Овим правилима ближе се уређује садржај анкете за студенте (у даљем тексту: 

анкета) и друга питања од значаја за спровођење анкете. 

Употреба родно осјетљивог језика 

Члан 2 

Изрази који се у овим правилима користе за физичка лица у мушком роду 

подразумијевају исте изразе у женском роду. 

Заштита личних података 

Члан 3 

Подаци прибављени из анкете обрађују се у сладу са законом којим се уређује 

заштита података о личности. 

II АНКЕТА 

Садржај 

Члан 4 

Анкета се спроводи на установама високог образовања једном или више пута током 

студијске године. 

Анкета за I и II циклус студија чине три или четири дијела ако студијски програм 

укључује обавезну праксу. 

Први дио, након најмање 70% изведене наставе, а прије завршног испита, односи се 

на наставу и наставнике на појединачним предметима.  

Други дио, након полагања првог испита или након завршетка посљедњег дијела 

првог испита ако се испит састоји од више дјелова, односи се на начин оцјењивања на 

завршном испиту на појединачном предмету. Овај дио анкете спроводи се најкасније до 

краја студијске године у којој студент полаже испит. 

Трећи дио, након првог испитног рока, односи се на опште аспекте студијског 

процеса: 

- мишљење о општим аспектима студирања (студијски програм, његов квалитет, 

извођење наставе и начин оцјењивања); 



- оцјена одређеног сета тврдњи о менторству и организацији наставе; 

- сала, опрема и сатница; 

- библиотека; 

- међународна мобилност; 

- савјетовалиште за студенте и канцеларија за студентска питања; 

- студентски парламент и ваннаставне активности. 

 

Четврти дио, након што је студент обавио обавезну праксу, односи се на обавезну 

праксу. 

Трећи и четврти дио анкете могу се спровести самостално или заједно са другим 

дијелом анкете, а најкасније до краја студијске године у којој студент полаже испит. 

Анкету за студијске програме III циклуса чине два дијела, први дио који се спроводи 

у првој години најкасније до краја студијске године и други дио који се спроводи најкасније 

до краја студијске године. 

Спровођење 

Члан 5 

Спровођење анкете врши се електронски или у писаној форми. 

Анкета је шифрована и анонимна. 

Анкета је обавезна за студенте, осим за студијске програме са три и мање студената 

који задовољавају услов студија. 

Установе одлучују о начину спровођења анкете и о врсти питања.  

 

Учесник у анкети 

Члан 6 

Право учешћа у анкети има студент уписан на I, II и III циклус студија (у даљем 

тексту: учесник анкете). 

Учесник анкете оцјењује рад оних наставника код којих је испунио услове студија у 

периоду који се односи на анкету. 

Услове из става 2 овог члана прописује установа. 

 

Одговори 

Члан 7 

У анкети се за оцјену I, II и III циклуса студија користи се скала са одговорима на 

питања затвореног типа: 

- 1 значи “Уопште се не слажем” или “Уопште нијесам задовољан” или “Ништа” 

или “Никад”; 

- 2 значи “Углавном се не слажем” или “Углавном сам незадовољан” или “Мало” 

или “Ријетко”; 



- 3 значи „Нити се не слажем нити се не слажем“ или „Нијесам ни задовољан ни 

незадовољан“ или „Средње“ или „Повремено“; 

- 4 значи “Углавном се слажем” или “Углавном сам задовољан” или “Много” или 

“Често”; 

- 5 значи “У потпуности се слажем” или “Веома сам задовољан” или “У потпуности” 

или “Увијек”. 

Уз скалу из става 1 овог члана додају се још два одговора и то: „Немам довољно 

информација“ или „Не желим одговорити“ док се одговори: „да“, „не“ и „не знам“, користе 

за анкете трећег циклуса у зависности од врсте питања. 

Обрада одговора 

Члан 8 

Обрада одговора на анкету врши се у информационом систему, након завршетка 

анкете.  

Одговори на отворена питања не обрађују се у информационом систему, већ се 

прикупљају и могу се користити за унапређење студијских програма, начина њиховог 

извођења и наставног учинка.   

Одговори се обрађују кад исти дио анкете попуне најмање четири учесника анкете. 

Приликом оцјењивања резултата за појединачне предмете, наводи се и удио учесника 

анкете у односу на број студената који су одабрали појединачни предмет или су били 

обавезни да похађају предмет у склопу студија. 

Релевантним узорком се сматра 30% од укупног броја студената који су испунили 

услове студија.  

Резултати анкете о наставницима се могу користити као један од критеријума за 

избор у звање универзитетског наставника, истраживача или сарадника установе и саставни 

су дио досијеа наставника/сарадника. 

Начин обраде, процентуално рангирање оцијењених наставника по појединачним 

питањима, коришћење обрађених и оцијењених одговора за наставнике, вањске предаваче и 

остале вањске стручњаке, појединачне предмете, обавезну праксу, отворена питања, као и 

начин чувања обрађених и оцијењених одговора прописује установа. 

Резултати анкете објављују се на интернет страници установе.  

Одговорност 

Члан 9 

За спровођење анкета, оцјену одговора и коришћење одговора анкете у складу са 

овим правилима одговоран је декан организационе јединице, односно факултета, односно 

руководилац докторских студија. 

Декан односно руководилац из става 1 овог члана доноси акта за спровођење анкета, 

оцјену одговора и коришћење одговора анкете и друга питања од значаја за спровођење 

анкета, у складу са овим Правилима.  

 

 




