У периоду од 18.06.2017. године до 30.06.2018. године ће бити спроведено ОБАВЕЗНО
АНОНИМНО анкетирање студената. У оквиру анкете студенти имају прилику да се
изјасне о квалитету рада наставника, асистената, библиотеке, студентске службе и
рачунарског центра Факултета. Позивамо студенте да искористе прилику и изнесу своје
мишљење!
О анкети
•
•

У циљу праћења и унапређивања квалитета наставе Факултет има обавезу да сваке
школске године анкетира студенте.
Студентска анкета је прилика да студенти изнесу своје мишљење о:
o квалитету извођења наставе и вежби,
o квалитету рада Библиотеке,
o квалитету рада Студентске службе,
o о техничкој опремљености Факултета.

Попуњавање анкете
Анкета је доступна на адреси www.pmf.kg.ac.rs/anketa. Попуњавање анкете се састоји из
неколико корака:
•

•

•
•
•
•
•
•

Унос основних података о студијама:
o Институт
o Смер
o Година студија
o Модул (ако постоји)
Унос појединачних оцена предмета
o Оцене за текући предмет попуњавају студенти који су предмет слушали
школске 2017/18.
o У случају изборних предмета који студент није похађао, одговарајући део
листића треба оставити ОСТАВИТИ НЕПОПУЊЕН и одабрати опцију
„Следећи листић“.
o У случају да текући предмет студент није похађао код наведеног
наставника/асистента, одговарајући део листића треба оставити ОСТАВИТИ
НЕПОПУЊЕН и одабрати опцију „Следећи листић“.
Сугестије везане за наставни процес на предмету/рад служби треба унети у посебно
означено поље за коментар.
Кликом на дугме Следећи листић се прелази на наредни предмет.
По завршетку оцењивања свих предмета кликнути на дугме Заврши анкету.
По завршетку анкете студент добија јединствени идентификациони кôд који ће
предати приликом пријаве испита у јулском року.
Анкету је могуће попунити користећи рачунар, паметни телефон или таблет.
За потребе попуњавања анкете, студентима ће бити омогућен приступ рачунарима у
малој рачунарској учионици Института за математику и информатику (А-II-24R),
сваког радног дана од 8 до 16 сати.

Студентска анкета је анонимна и обавезна
По попуњавању анкете студент добија јединствен идентификациони кôд који је у обавези
да преда СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ приликом пријаве испита у јулском испитном
року (3-5. јул).

Напомена: Апсолвенти нису у обавези да попуне анкету.

