
Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 
 

Мастер академске студије – Дипломатија и безбедност 
 
Резултати анкета студената у вези са квалитетом наставног процеса на Факултету за 
дипломатију и безбедност су представљени за три школске године: 2017/2018, 2018/2019. и 
2019/2020. Студенти су оцењивали рад наставника и сарадника по предметима, дајући 
општу оцену на скали од 1 до 5, такође, било је могуће определити се и за одговор који 
гласи „не могу да проценим“. При томе, потребно је напоменути да је на одређеном броју 
предмета било ангажовано више наставника, као и да су наставници на појединим 
предметима држали часове вежби. 
 
У анкети за школску 2017/2018. годину, студенти су оценили рад 12 наставника на 20 
предмета. Анализирано је укупно 21 питање за студијски програм и 68 питања за установу 
на које је одговоре дао укупно 43 студенатa, што укупно чини 3827 питање и оцену на скали 
од 1 до 5, при чему је за наставно особље на студијском програму мастер академских студија 
Дипломатија и безбедност остварена просечна оцена од 3,8465. Посматрајући просечне 
оцене студената за сваког наставника по предметима, у више од 90% случајева, просечна 
оцена је једнака или већа од 3,60.  
 
У анкети за школску 2018/2019. годину учествовало је 30 студената мастер академских 
студија, студенти су оценили рад 12 наставника на 16 предмета. Анализирано је укупно 21 
питање за студијски програм и 68 питања за установу на које је одговоре дао укупно 30 
студената, што укупно чини 2670 питања и оцену на скали од 1 до 5, при чему је за наставно 
особље на студијском програму мастер академских студија Дипломатија и безбедност 
остварена просечна оцена од 3,835. Посматрајући просечне оцене студената за сваког 
наставника по предметима, у више од 90% случајева, просечна оцена је једнака или већа од 
3,60. 
 
У анкети за школску 2019/2020. годину учествовало је 40 студената мастер академских 
студија, студенти су оценили рад 10 наставника на 16 предмета. Анализирано је укупно 21 
питање за студијски програм и 68 питања за установу на које је одговоре дао укупно 258 
студената, што укупно чини 2741 питање и оцену на скали од 1 до 5, при чему је за наставно 
особље на студијском програму мастер академских студија Дипломатија и безбедност 
остварена просечна оцена од 3,7725. Посматрајући просечне оцене студената за сваког 
наставника по предметима, у више од 90% случајева, просечна оцена је једнака или већа од 
3,50. 
  

Пређи на упоредни приказ просечних оцена добијених из анкета 
 

 

 

 

 



УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ ОЦЕНА ДОБИЈЕНИХ ИЗ АНКЕТА ОДРЖАНИХ 
2017/2018; 2018/2019 И 2019/2020 ЗА СВАКОГ ПРОФЕСОРА ПОЈЕДИНАЧНО ПО 

ПРЕДМЕТИМА КОЈЕ ДРЖИ 

Предавач Нaзив предмета 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ненад Ђорђевић 
Међународно јавно право 3,68 / / 

Дипломатско и конзуларно право 
/  3,61 / 

Јелена Лопичић 
Јанчић / / 3,79 

Дејан Лабовић 
Систем безбедности Србије 

/ 3,66 / 

Андреја Савић 
4,20 / / 

Цивилна безбедност 4,11 / / 

Политика безбедности 
3,94 / / 

Стево Иветић / 3,95 3,54 

Драган Колев 
Систем безбедности Србије / / 3,67 

Цивилна безбедност / 3,72 3,55 

Методологија политичких наука 2 
/ 3,29 3,61 

Михајло Манић 

4,10 / / 
Култура и међународни односи 4,07 / / 

Пројектовање истраживања 3,86 3,71 3,81 
Комуникологија 3,94 3,81 3,60 

Политичко насиље 3,98 3,90 3,67 
Гордана Мрдак Савремена економија 4,15 3,87 3,73 

Наташа Канкараш 
Енглесли језик 7 4,19 /  4,14 
Енглески језик 8 / 4,06 / 

Маријана Рашковић 
Енглесли језик 7 / 4,14 / 
Енглески језик 8 4,00 /  4,11 

Михајло Вучић Студије ЕУ 4,20 3,77 3,48 

Бранко Надовеза 
Савремена политичка историја 3,97 4,02 3,73 
Упоредни политички системи 4,19 3,98 3,93 

Бранко Крга 

Савремене безбедносне интеграције и 
војна дипломатија  4,40 / / 

Методе управљања 4,08 / / 

Стратегије безбедности 
4,27 / / 

Душан Пророковић 
/ 4,08 4,17 

Геополитика Балкана 4,02 3,79 3,83 
Миле Стојковић Безбедносне вештине 3,98 / / 

 


