
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада 

органа управљања и рада стручних служби Универзитета у Београду - Хемијског 

факултета 

У анкети која је испитивала мишљење студената Универзитета у Београду - Хемијског 

факултета (у даљем тексту Факултет) о Управи Факултета учествовало је 210 студената 

у периоду од 11. 7. 2018. до 15. 9. 2018. Анкета је била отворена за студенте свих 

студијских програма свих година и свих нивоа студија.  

Од студената основних академских студија (у даљем тексту ОАС) учествовало је 91 

студент, студијског програма Хемија, 57 студената студијског програма Биохемија и 16 

студената студијског програма Хемија животне средине, односно укупно 172 студента 

ОАС. Од студената интегрисаних студија студијског програма Настава хемије 

учествовало је 19 студената.  

Од студената мастер академских студија (у даљем тексту МАС) учествовало је 8 

студената студијског програма Хемија и 3 студента студијског програма Хемија 

животне средине, односно укупно 11 студената МАС. 

Од студената докторских академских студија (у даљем тексту ДАС) учествовало је 11 

студената студијског програма Хемија и 1 студент студијског програма Биохемија, 

односно укупно 12 студената. 

Од укупног броја студената (210), 69 (32,86 %) је мушког пола, а 141 (67,14 %) студент 

женског пола. Такође, од 210 студената 141 (67,14 %) студент је студирање финансирао 

искључиво на терет буџета, 10 (4,76 %) искључиво из сопствених средстава, а 59 (28,10 

%) делимично на оба начина финансирања студирања. 

Расподела студената према просечној оцени је следећа: просек оцена 6,00 - 7,49 имају 

53 (25,23 % од укупног броја студената који су учествовали у анкети) студента, просек 

оцена 7,50 - 8,49 имају 73 (34,76 %), просек оцена 8,50 - 9,49 имају 32 (15,23 %), просек 

оцена 9,50 - 10,00 имају 52 (24,76 %) студента. 

Према резултатима из табеле 10.2 која се односи на мишљење студената о Управи 

Факултета, просечном оценом 4,17 оцењено је слагање са тврдњом „Састав Деканског 

колегијума, односно ко обавља функције декана и продекана, је познат студентима.“ 

Доступност продекана студентима за питања из своје надлежности оцењена је 



просечном оценом 4,11. Просечном оценом од 3,53 студенти су изразили колико им је 

познато у којим случајевима се обраћају ком продекану. Задовољство сарадњом са 

Деканским колегијумом оцењено је просечном оценом 3,38. Општа оцена рада 

Деканског колегијума је 3,50. 

 

Табела 10.2. Резултати анкете о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних 

служби Универзитета у Београду - Хемијског факултета – могуће оцене су од 1 до 5 

Управа Хемијског факултета 

Р.Б. Тврдње Процечна 
оцена 

1. Састав Деканског колегијума, односно ко обавља функције декана и 
продекана, је познат студентима. 

4,17 

2. Продекани су доступни студентима за питања из своје надлежности. 4,11 
3. Познато ми је у којим случајевима се обраћам ком продекану. 3,53 
4. Задовољан/-на сам сарадњом са Деканским колегијумом, односно деканом 

и продеканима. 
3,38 

5. Оцените рад Деканског колегијума, односно декана и продекана. 3,50 
 


