




Прилог 1. Извештај о резултатима анонимног анкетирања студената о задовољству 
Школом 

- Зимски семестар 2012/13. године   -  

 Захваљујући узорку 77 анкета са све три године студијских програма Струковна 
медицинска сестра-техничар (48 анкета) и Струковни терапеут (25 анкета), као и 
студената специјалистичких студија на студијском програму Струковна медицинска 
сестра техничар – специјалиста интензивне здравствене неге (4 анкете) било је могуће 
направити анализу мишљења студената о условима студирања у ВМШСС „Милутин 
Миланковић“ у току зимског семестра школске 2012/2013 године. Квалитативном и 
фреквенцијском анализом испитан је и садржај одговора на отворена питања у упитнику 
који је студентима подељен. Само испитивање је протекло према плану и у року који је 
предвиђен.  

 Основни резултати указују на то да су студенти у целини веома задовољни 
условима студирања у ВМШСС „Милутин Миланковић“. Велики број оцена прелази 
просечну оцену 4.   

Табела 1 – Задовољство различитим аспектима школовања целокупног испитаног узорка 

 Број Ар. средина 

Квалитет организације теоријске наставе 77 4.30 

 Квалитет организације практичне наставе 77 4.15 

Садржај теоријске наставе 77 4.20 

Садржај практичне наставе 77 4.09 

Вештине наставника и сарадника 77 4.27 

Лично залагање 77 4.21 

Простор 77 4.17 

Услуге реферата 77 3.56 

Услуге библиотеке и копирнице 77 3.03 

Доступност Секретара 77 3.77 

Доступност Директора и Управе 77 3.80 

 
Као што се из табеле бр. 1 може видети студенти су у целини највише задовољни 

садржајем теоријске наставе, сопственим личним залагањем, квалитетом организације 
теоријске наставе и вештинама наставника и сарадника. Анализа варијансе показала је да 
не постоје статистички значајне разлике у мишљењима студената са студијског програма 
Струковни терапеут и програма Струковна медицинска сестра – техничар (број студената 
на студијском програму специјалистичких студија био је премали за поређење).  

Анализа одговора на отворена питања показала је да су студенти најзадовољнији 
љубазношћу и односом са наставницима и сарадницима у Школи. Када су у питању 
негативни аспекти 4 студента се жалило на недостатак неких уџбеника. Три студента су се 
жалила да су поједини испити претешки. Студенти су предложили и мере за побољшање 



услова студирања: више уџбеника (посебно на програму Струковни терапеут) и више 
посвећивања пажњи пракси. 

 Закључак анализе је да су студенти генерално задовољни свим аспектима 
студирања у ВМШСС “Милутин Миланковић”. Потребно је да студентски реферат (у 
сарадњи са наставним особљем) у наредном семестру анкетира и студенте који су 
одбранили завршни рад. У наредном семестру поново ће бити извршена евалуација овог 
типа на сличном узорку. 
 
          
 

 



Прилог 2. Извештај о резултатима анонимног анкетирања студената о задовољству 
Школом 

- Летњи семестар 2012/13   -  

 

Захваљујући узорку 85 анкета са све три године студијских програма Струковна 
медицинска сестра-техничар (60 анкета) и Струковни терапеут (22 анкете) као и студената 
специјалистичких студија на студијском програму Струковна медицинска сестра техничар 
– специјалиста интензивне здравствене неге (3 анкете) могуће је било направити анализу 
мишљења студената о условима студирања у ВМШСС „Милутин Миланковић“ у току 
летњег семестра школске 2012/2013 године. Квалитативном и фреквенцијском анализом 
испитан је и садржај одговора на отворена питања у упитнику који је студентима подељен. 
Само испитивање је протекло према плану и у року који је предвиђен.  

 Основни резултати указују на то да су студенти у целини веома задовољни 
условима студирања у ВМШСС „Милутин Миланковић“.Велики број оцена прелази 
просечну оцену 4.   

Табела 1 – Задовољство различитим аспектима школовања целокупног испитаног узорка 

 Број Ар. средина 

Квалитет организације теоријске наставе 85 4.33 

 Квалитет организације практичне наставе 85 4.17 

Садржај теоријске наставе 85 4.40 

Садржај практичне наставе 85 3.95 

Вештине наставника и сарадника 85 4.25 

Лично залагање 85 4.00 

Простор 85 4.20 

Услуге реферата 85 3.40 

Услуге библиотеке и копирнице 85 4.10 

Доступност Секретара 85 3.90 

Доступност Директора и Управе 85 3.60 

 
Као што се из табеле бр. 1 може видети студенти су у целини највише задовољни 

садржајем теоријске наставе, сопственим личним залагањем, квалитетом организације 
теоријске наставе и вештинама наставника и сарадника. Анализа варијансе показала је да 
не постоје статистички значајне разлике у мишљењима студената са студијског програма 
Струковни терапеут и програма Струковна медицинска сестра – техничар (број студената 
на студијском програму специјалистичких студија био је премали за поређење и зато је 
одлучено да од наредне школске године резултати анкета на специјалистичким студијама 
буду анализирани засебно). 



Анализа одговора на отворена питања показала је да су студенти најзадовољнији 
односом са наставницима и сарадницима у Школи и теоријском наставом. 4 студента је 
изразило незадовољство практичном наставом. Студенти су од мера предложили: већи 
број ауторизованих скрипти и веће залагање сарадника током практичне наставе. 
Закључак анализе је да су студенти генерално задовољни свим аспектима студирања у 
ВМШСС “Милутин Миланковић”.  



Прилог 3. Извештај о резултатима анонимног анкетирања дипломираних студената о 
задовољству Школом 

 

 Захваљујући узорку 68 анкета које су попунили студенти у току школске 2012/13 
који су одбранили завршни испит могуће је било направити анализу мишљења 
дипломираних студената о условима студирања у ВМШСС „Милутин Миланковић“. Само 
испитивање је протекло према плану и у року који је предвиђен.  

 Основни резултати указују на то да су студенти у целини веома задовољни 
условима студирања у ВМШСС „Милутин Миланковић“. Све осим једне оцене у 
просеку прелазе оцену 4 (врло добар) и нагињу оцени 5. 

Табела 1 – Задовољство различитим аспектима школовања целокупног испитаног узорка 

 

АСПЕКТИ СТУДИРАЊА Просечн
а оцена 

ЗАДОВОЉАН-А САМ НАЧИНИМА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДИВА, ЈАСНОЋОМ И 

РАЗУМЉИВОШЋУ. 
4.58 

НАСТАВА (ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО) ЈЕ ОДРЖАВАН У 

ДОГОВОРЕНИМ ТЕРМИНИМА И БЕЗ КАШЊЕЊА. 
4.55 

 
НАСТАВА ЈЕ БИЛА ИНТЕРАКТИВНОГ ТИПА И ПОДСТИЦАЛА СТУДЕНТЕ 
НА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У НАСТАВИ. 

4.34 

У ТОКУ СТУДИЈА САМ СТЕКАО-А КОРИСНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ У 

СКЛАДУ СА ОЧЕКИВАНИМ. 
4.45 

У ТОКУ СТУДИРАЊА БИО САМ ЗАДОВОЉАН-А УСЛОВИМА: ПРОСТОРОМ 

ГДЕ СУ СЕ ОДРЖАВАЛА ПРЕДАВАЊА И ИЗВОДИЛА ПРАКТИЧНА 

НАСТАВА У ШКОЛИ И НАСТАВНИМ БАЗАМА. 

4.45 

У ТОКУ СТУДИРАЊА САМ БИО ЗАДОВОЉАН-А ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕ СТУДЕНТСКОГ РЕФЕРАТА: НА ВРЕМЕ СМО 

ОБАВЕШТЕНИ О СВИМ НЕОПХОДНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВЕЗАНИМ ЗА 

НАСТАВУ (ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ, РАСПОРЕД ЧАСОВА, РАСПОРЕД 

ИСПИТА И ДР.). 

4.58 

У ТОКУ СТУДИРАЊА САМ БИО ЗАДОВОЉАН-А ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: БРОЈЕМ МОНОГРАФСКИХ И 

СЕРИЈСКИХ БИБЛИОТЕЧКИХ ЈЕДИНИЦА КОЈЕ СУ МИ БИЛЕ НА 

РАСПОЛАГАЊУ: 

4.11 

У ТОКУ СТУДИРАЊА САМ БИО ЗАДОВОЉАН-А ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛСКЕ ФОТОКОПИРНИЦЕ ШТО МИ ЈЕ ЗНАТНО 

ОЛАКШАЛО ДА ДОЂЕМ ДО ПОТРЕБНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У СТИЦАЊУ ЗНАЊА. 

3.84 
 

 



Као што се из табеле бр. 1 може видети студенти су у целини највише задовољни 
начинима презентације градива и услугама студентског реферата, а нешто само мало мање 
и целокупном наставом. Студенти такође сматрају дас у стекли корисна знања и вештине 
и да су задовољни условима у којима су студирали. Нешто мало слабију оцену, али исто 
врло добру (4.34) студент су дали интерактивној настави, а и школска библиотека је 
добила само незнатно мању оцену. 

Најслабије су процењене услуге фотокопирнице (добар - односно 3.84), али је та 
оцена и даље задовољавајућа. 

Сви испитани студенти би радо препоручили другима школу, а 81.6% је 
одговорило да би наставило да негде упише специјалистичке студије. 

  
 Закључак анализе је да су студенти генерално задовољни свим аспектима 
студирања у ВМШСС “Милутин Миланковић”.  
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