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Прилог 10.2. Анкета о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних
служби

АНКЕТА 4 - Резултати анкете студената 2018/2019. о квалитету рада управе,
служби и условарада на Саобраћајном факултету

Редни бр. Став/питање Просечна оцена
1. Рад Декана 3.97
2. Рад Продекана за студије 4.03
3. Рад Продекана за финансијско-материјалне послове 3.78
4. Рад Продекана за научно-истраживачки рад 4.07
5. Рад Студента продекана 3.87
6. Рад Студентског парламента 3.52
7. Рад Савеза студената Саобраћајног факултета 3.68
8. Рад Спортског друштва «Саобраћајац» 4.17
9. Рад Студентске службе 3.34
10. Рад скриптарнице 4.11
11. Рад и опремљеност библиотеке 3.89
12. Рад и опремљеност Рачунарског центра 4.01
13. Рад Службе обезбеђења (портири) 4.23
14. Опремљеност факултета наставним средствима 3.60
15. Изглед и опремљеност учионица и амфитеатра 3.42
16. Хигијену и одржавање на Факултету 3.85
17. Спољњи изглед и амбијент факултета 3.50
18. Квалитет наставних садржаја на студијском програму 3.83
19. Савременост наставних садржаја 3.70
20. Заступљеност практичне наставе 2.86
21. Распоред наставе 3.33
22. Постоји одговарајућа литература 3.73
23. Литература је недовољна 3.33
24. Литература је преобимна 3.54
25. Литература је доступна 3.94
26. Однос Студент - Професор 4.05
27. Однос Студент – Сарадник/Асистент 4.31
28. Спремност професора на сарадњу са студентима 4.11
29. Спремност сарадника/асистента на сарадњу са студентима 4.30
30. Доступоност Декана и Продекана и спремност да помогну 3.85
31. Свој рад и однос према Факултету 4.16

Standard_10/Prilog_10.2.pdf


Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Извештај о самовредновању – 2019 Прилог 10.2

АНКЕТА 7 - Оцена квалитета наставе, постигнутих исхода учења, рада управе,
стручних служби на Саобраћајном факултету 2018/2019.

Заокруживањем оцене на скали од 1 до 5 изнесите свој став/ објективну оцену колико сте
задовољни радом управе, служби, условима рада на Саобраћајном факултету (1-изразито
незадовољан, 2-нисам задовољан, 3-донекле задовољан, 4-задовољан, 5- веома задовољан)

Оцените оценом од 1 до 5 задовољство радом:
Декана
Продекана за студије
Продекана за финансијско-материјалне послове
Продекана за научно-истраживачки рад
Председника Савета Факултета
Секретара Факултета
Студента продекана

Оцените оценом од 1 до 5 задовољство радом:
Службе за студентске послове
Секретарице Декана
Службе за опште послове
Службе за финансијско-материјалне послове
Института
Библиотеке
Рачунарског центра
Издавачке делатности
Портира
Радника на одржавању зграде
Чистачица
Службеника за јавне набавке
Синдиката
Студентског парламента

Оцените оценом од 1 до 5:
Опремљеност факултета наставним средствима
Изглед и опремљеност учионица и амфитеатра
Унутрашњост факултета (холови, санитарни чвор и сл.)
Спољни изглед и амбијент факултета

Оцените оценом од 1 до 5 следеће елементе квалитета студија:
Уписна политика Факултета
Усклађеност студијских програма са основним задацима Факултета
Усклађеност општих, научно-стручних и апликативних знања
Организовање и реализација НИР-а и стручног рада
Могућност за примену иновација у наставним методама
Реализација садржаја студијских програма
Распоред наставе
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Оцените оценом од 1 до 5:
Расподелу радног оптерећења наставника и сарадника
Могућности за унапређење квалитета сопственог рада
Могућности сталног усавршавања наставног особља
Услове рада и мотивисаност за рад наставног особља
Рад своје Катедре
Рад свог Одсека
Свој рад

Резултати анкете наставника и сарадника о квалитету наставе, постигнутих исхода
учења, рада управе, стручних служби на Саобраћајном факултету

Укупно је анкетирано 90 наставника и сарадника на Саобраћајном факултету – Универзитета у
Београду.

Оцените оценом од 1 до 5 задовољство радом:
Декана 81 4.31 0.83
Продекана за студије 80 3.68 1.17
Продекана за финансијско-материјалне послове 82 4.01 0.89
Продекана за научно-истраживачки рад 80 3.64 1.18
Председника Савета Факултета 69 4.04 1.03
Секретара Факултета 76 3.22 1.25
Студента продекана 56 3.61 1.21

Оцените оценом од 1 до 5 задовољство радом:
Службе за студентске послове 80 4.19 0.88
Секретарице Декана 81 4.78 0.57
Службе за опште послове 83 4.29 0.78
Службе за финансијско-материјалне послове 80 4.48 0.59
Института 77 4.48 0.70
Библиотеке 67 4.54 0.80
Рачунарског центра 80 4.41 0.83
Издавачке делатности 77 4.53 0.83
Портира 76 4.51 0.82
Радника на одржавању зграде 77 4.47 0.83
Чистачица 82 4.16 0.96
Службеника за јавне набавке 69 4.41 0.87
Синдиката 67 4.07 1.19
Студентског парламента 49 3.65 1.30
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Оцените оценом од 1 до 5:
Опремљеност факултета наставним средствима 80 3.56 0.99
Изглед и опремљеност учионица и амфитеатра 80 3.36 1.03
Унутрашњост факултета (холови, санитарни чвор и сл.) 81 3.51 1.04
Спољни изглед и амбијент факултета 81 3.65 1.03

Оцените оценом од 1 до 5 следеће елементе квалитета студија:
Уписна политика Факултета 79 3.85 0.92
Усклађеност студијских програма са основним задацима Факултета 77 4.10 0.71
Усклађеност општих, научно-стручних и апликативних знања 78 3.92 0.80
Организовање и реализација НИР-а и стручног рада 77 3.73 1.01
Могућност за примену иновација у наставним методама 78 4.05 0.85
Реализација садржаја студијских програма 73 4.11 0.75
Распоред наставе 80 4.14 0.93

Оцените оценом од 1 до 5:
Расподелу радног оптерећења наставника и сарадника 77 3.66 1.10
Могућности за унапређење квалитета сопственог рада 79 3.92 0.95
Могућности сталног усавршавања наставног особља 75 3.52 1.14
Услове рада и мотивисаност за рад наставног особља 79 3.54 1.10
Рад своје Катедре 80 4.25 0.98
Рад свог Одсека 63 3.84 1.06
Свој рад 72 4.36 0.63
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Коментари:

Недостају фондови за развој младих, иницијативе за укључење младих истраживача на акције и научне
пројекте, радионице за обуку кадрова за подизање личних капацитета, талент менаџмент, обуке за писање
научних радова, аплицирање на пројекте, за јавне наступе... Такође, недостаје још доста улагања у
амбијент самог факултета, опремање учионица и пратећих просторија...недостају јасни циљеви развоја
факултета, позитивно брендирање факултета у међународној и домаћој заједници, популаризација области,
кадрова, знања и умрежавање на глобалном нивоу, промоција.

Разумем да су новчана средства су ограничена, али приоритет у будућности једноставно мора да буде
санирање већине прозора који не могу да се отворе и не дихтују. Превелика је инвестиција замена, али
санација представља решење. Зими је много хладно (улази снег), студенти седе у јакнама, а лети је веома
вруће. Студенти на веома високим температурама током јулског рока, буду по 3 сата у амфитеатрима.
Додатно, осветљење у свим амфитеатрима треба заменити ЛЕД расветом, чиме би се смањила потрошња
електричне енергије и побољшала видљивост која је сада веома лоша јер се користе штедљиве и обичне
сијалице. Све похвале за досадашњи рад и ангажовање Деканског колегијума и осталих служби!

Требало би посебно улагати у научно-стручни рад наставног особља и у наставна средства. Али, очигледно
нема финансијских средстава...

Кречење унутра читаве зграде, санирање оштећења, обнављање мобилијара у слушаоницама, библиотеци,
неким кабинетима и сл. ми се чини приоритетним, у истој мери колико и сагледавање и упознавање свих
запослених са наставном стратегијом факултета, развојем програма и њиховим усаглашавањем с реалним
потребама студената.

Опремљеност рачунарских учионица је задовољавајућа, али то не важи за остале учионице. У малим
амфитеатрима ништа није промењено десетинама година (осим рачунара и пројектора који су
уведени).Такође, у рачунарским учионицама које имају wifi интернет конекцију, понекад постоји проблем
са интернетом везом што онемогућава квалитетно одржавање појединих часова.

Уградити централизовану климу

Средити прозоре на згради јер не дихтују и зими је веома хладно. Уградити централну климу јер је лети
веома вруце.

Сматрам да треба укинути одсеке, будући да не обављају више никакву функцију, а шеф одсека прима
функционални додатак а да нема ништа у опису свог посла. Тоалети су испод сваке критике. Наставнички
нису обнављани сигурно од подизања зграде. Потребно је знатно побољшати рад издавачке делатности. У
скриптарници се гомилају књиге, а студенти их уопште не купују. Стога је тај процес понижавајући за
наставнике. Могло би знатно више да се поради на чистоћи зграде. Прилаз факултету изгледа запуштено.
Нико или скоро нико не одржава зелене површине.

Неопходна је контрола реализације наставе и стимулисање свих запослених за веце залагање у интересу
Факултета.
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Резултати анкете ненаставног особља о квалитету рада управе, служби и услова
рада на Саобраћајном факултету 2018/2019.

Редни број Питање Просечна оцена

1. Рад Декана 4,195
2. Рад Продекана за студије 3,763
3. Рад Продекана за финансијско-материјалне послове 3,800
4. Рад Продекана за научно-истраживачки рад 4,029
5. Рад Председника Савета Факултета 3,813
6. Рад Секретара Факултета 3,744
7. Рад Свог претпостављеног 4,486
8. Рад Студента продекана 4,250
9. Рад Секретарице декана 4,342
10. Рад Службе за студентске послове 4,459
11. Рад Службе за опште послове 4,075
12. Рад Службе за финансијско-материјалне послове 4,650
13. Рад Институтa 4,436
14. Рад Библиотекe 4,432
15. Рад Рачунарског центра 4,526
16. Рад Издавачке делатности 4,513
17. Рад Портира 4,462
18. Рад Чистачица 4,375
19. Рад Радника на одржавању зграде 4,538
20. Рад Службеника за јавне набавке 4,486
21. Рад Синдиката 3,750
22. Рад Ваше службе (у којој радите) 4,676
23. Опремљеност факултета наставним средствима 3,963
24. Изглед и опремљеност учионица и амфитеатра 3,710
25. Унутрашњост факултета (холови, санитарни чворови и сл.) 3,732
26. Спољњи изглед и амбијент факултета 3,550
27. Услови рада на Факултету 4,000
28. Однос наставника према раду ненастваног особља 3,225
29. Однос сарадника (асистената) према раду ненаставног особља 3,800
30. Однос студената према раду ненаставног особља 4,355
31. Однос претпостављени – ненаставно особље 3,757
32. Расподелу радног оптерећења ненаставног особља 3,553
33. Мере за побољшање услова рада и мотивисаности за рад 2,921
34. Могућности напредовања и усавршавања 2,417
35. Задовољство својим послом 4,075
36. Ваше залагање на раду 4,659
37. Ваше резултате рада 4,575
38. Међуљудске односе на Факултету 3,175

39.
Информисаност о правима, обавезама, одговорностима
запослених

3,308
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