АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
АНКЕТА СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КОРПОРАТИВНА 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 6 наставника на 10
предмета. Анализирано је укупно 21 питање за студијски програм и 68 питања за установу
на које је одговоре дао укупно 8 студенатa, што укупно чини 712 питање и оцену на скали
од 1 до 5, при чему је за наставно особље на студијском програму мастер академских студија
Корпоративна безбедност остварена просечна оцена од 3,945. Посматрајући просечне оцене
студената за сваког наставника по предметима, у више од 80% случајева, просечна оцена је
једнака или већа од 3,80.
У анкети за школску 2018/2019. годину учествовало је 7 студената мастер академских
студија, студенти су оценили рад 6 наставника на 10 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 623 питања и оцену на скали од 1 до 5, при чему је за наставно
особље на студијском програму мастер академских студија Копоративна безбедност
остварена просечна оцена од 3,904. Посматрајући просечне оцене студената за сваког
наставника по предметима, у више од 80% случајева, просечна оцена је једнака или већа од
3,70.
У анкети за школску 2019/2020. годину учествовало је 11 студената мастер академских
студија, студенти су оценили рад 6 наставника на 10 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 979 питање и оцену на скали од 1 до 5, при чему је за наставно
особље на студијском програму мастер академских студија Корпоративна безбедност
остварена просечна оцена од 3,963. Посматрајући просечне оцене студената за сваког
наставника по предметима, у више од 90% случајева, просечна оцена је једнака или већа од
3,70.
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
Слободан Симовић

Станимир Ђукић

Милица Бошковић
Лазар Петровић
Андреја Савић
Драган Колев
Михајло Манић

Гордана Мрдак

Нaзив предмета
Теорија корпоративне безбедности
Физичко-техничка заштита
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3,70
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4,03

4,14
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Информациона безбедност
Цивилна безбедност
Методологија научно-истраживачког
рада
Менаџмент у корпоративној
безбедности
Савремена економија и безбедност
Менаџмент у индустријској
безбедности

