
 

 

АНКЕТА ЗА СВРШЕНЕ СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ  
 

Поштовани,  

У жељи да непрестано унапређује квалитет услуга које нуди својим студентима, а посебно квалитет студијских 
програма, Машински факултет у Нишу жели и веома цени повратне информације од својих свршених студената. 

Молимо Вас да попуните анонимни упитник који је пред Вама. Захвални смо за сваку информацију која ће нам 
помоћи да постанемо бољи у корист свих нас. 

Код питања са понуђеним одговорима заокружите једну од три могућности (нпр. Да/Делимично/Не), а код питања 
са празним пољем упишите одговор. 

 

1. 
Када сте уписали а када завршили студије 
на Машинском факултету у Нишу?  

 

2. 
Који ниво студија, који студијски програм 
и који профил (смер) сте завршили? 

 

3. 
Са којом просечном оценом сте завршили 
студије на Факултету? 

 

4. 
Да ли сте и сада студент Факултета (ако 
јесте наведите на ком нивоу студија)? 

 

 5. 
Да ли сте запослени (ако јесте наведите 
где)? 

 

6. 
Ако сте запослени, на којим пословима 
радите? 

 

 Да ли сматрате да сте са Машинског факултета у Нишу понели:     

7. очекивани ниво компетенција? Да Делимично Не 

8. очекивани ниво вештина? Да Делимично Не 

9. очекивани ниво општег образовања? Да Делимично Не 

10. очекивани ниво социјалних вештина? Да Делимично Не 

11. очекивани ниво комуникационих способности? Да Делимично Не 

12. очекивани ниво знања страног језика? Да Делимично Не 

13. очекивани ниво владања рачунарским алатима? Да Делимично Не 

14. очекивани ниво упорности и радне дисциплине? Да Делимично Не 

15. 
Да ли ћете у наредном периоду имати потребу за даљим усавршавањем 
(видови целоживотног учења) на Машинском факултету у Нишу? 

Да Делимично Не 

16. 
У којој области ћете имати потребу за 
даљим усавршавањем на Факултету? 

    

17. 
Да ли сматрате да због квалитета кадар са нашег Факултета заслужује 
предност при запошљавању у односу на кадар са других школа? 

Да Делимично Не 

18. 
Да ли би сте другима препоручили студирање на Машинском факултету у 
Нишу? 

Да 
Са 

резервом 
Не 

19. Оцените оценом 1-10 квалитет студијског програма који сте завршили.    

20. Оцените оценом 1-10 укупне услове за студирање на Факултету.    

21. Оцените оценом 1-10 Ваш општи утисак о Факултету.    

СУГЕСТИЈЕ И КОМЕНТАРИ 
(на пример о квалитету свршених студената Факултета, о условима за студирање на Факултету, о 

квантуму потребног знања и вештина које би свршени студенти морали имати, и слично). 

 
 
 

 

Датум попуњавања упитника:_________________    Х В А Л А! 


