неспутано оцењивање. Након завршеног процењивања, студенти су листе са својим
одговорима одлагали у коверат, који је затваран и б и о с п р е м а н за формирање
базе података и даљу статистичку обраду.
5. ОБРАДА РЕЗУЛТАТА
Упитници су кодирани и подаци уношени у базу података, након чега је вршена
статистичка обрада резултата. С обзиром на мали број студената, процена
параметријским средствима процедура и статистичка обрада резулата фокусирана је
на неколико мера, и то:
- Аритметичку средину процене за сваки ајтем упитника;
- Распон варијансе оцена (минимална и максимална оцена за сваки појединачни
ајтем);
- Стандардну грешку мерења, којом би се указало да код процњивања
појединих ајтема долази до већег или мањег одсуства сагласности студената
око оцењивања појединог ајтема;
Сви поменути подаци добијени су употребом Статистичког пакета који се по
правилу користи у оваквим истраживањима (СПСС, вер. 17.0)
6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
6.1 Квантитативна анализа резултата
Статистички и графички подаци су дати у посебном прилогу који је саставни део
овог Извештаја.
6.2 Студентска евалуација квалитета рада наставника
Студентска процена квалитета рада наставника мерена је ајтемима упитника од 112. Према статистичким подацима, може се утврдити да је квалитет наставника на
веома задовољавајућем нивоу ( прилог), те да само један ајтем указује на оцену која
је мања од 4.00. При томе, значајно високе оцене су равномерно распоређене, без
статистички значајног одступања.
У само једном случају наставник је оцењен укупном оценом мањом од 3.00.
Истовремено, детаљнија анализа резултата анкете указала је на једну битну
појединост која се не види директном опсервацијом груписаних статистичких
података, и која се трајно појављује у поновљеним анкетама: у многим случајевима,
распон оцена по појединим ставкама је веома широк, до пуног дијапазона од 1.00 до
5.00. Анализа је показала постојање кластера од једне мање групације студената,
који за комисију-обзиром на анонимност анкете, остају неиндетификовани, а који су
готово све ајтеме упитника оцењивали најнижом оценом. Како школа има мали број
студената, у статистичким авализама ове врсте, оваква негативна оцена у много
знатнијој мери смањује аритметичку средину, односно просек, него што би то био
случај да се ради о великом броју испитаника.
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6.3 Студентско вредновање предмета
За процену овог параметра корићени су ајтеми скале 13-17. Као и у претходној
ставки, може се закључити да су студенти вредновали предмете веома високо,
указујући да је њихов доживљај изражен проценама на скали, да су предмети са
јасним циљевима и исходима, да је градиво усклађено, покривеност литературом
и тежина градива веома задовољавајућа и добро балансирана. Све просечне оцене су
око 4.00.
6.4 Студентско вредновање простора и опреме
За процену ових параметара користиле су се ставке упитника 18-20. У овом сегменту
студентске евалуације, показало се да је у односу на претходни циклус евалуације,
везано за опремљеност библиотеке када је оцена била испод 2,50, у овом процесу
евалуације добијени су врло задовољавајући, високи скорови (видети графиконе 814)
6.5 Квалитативна анализа података са студентске анкете
Део укупне анализе се односио на процену квалитативних резултата студентске
анкете. Као додатак мерном инструменту, односно упитнику, студентима је
омогућено да на посебном додатку упитника изразе своје ставове, предлоге
сугестије, или дају релевантне податке који евентулано нису обухваћени упитником.
Анализа квантитативних података је показала да је око 5 % студената додало и
вербална саопштења, у смислу афирмативних тврдњи о поједином наставнику,
односно предмету, или опреми и простору, један коментар са неутралном валенцом
и један са негативном, док за све друге коментаре није било могуће утврдити статус.
Из свега наведеног се може закључити да међу студентима који су давали своје
писане коментаре, преовлађују они са позитивном конотацијом. Они негативни се
односе на пристрасност у оцењивању, или на субјективност. У целини узев, већина
коментара студената је у суштини била обухваћена скалама процене у главном делу
упитника, те се стекао утисак да је дизајн упитника готово у целости покривао све
релевантне аспекте које студенти желе да процењују.
6.6 Потреба за појачаним ваннаставним активностима
У овом евалуационом циклусу, интензивирана је процена студаната да им недостају
вананаставне активности, што је био случај и раније. Евдидентан је пад у скору који
се односи на ајтем у вези масовнијег подстицања укључивања студената у
ваннаставне активности, где оцена варира претежно испод 4,00.
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7. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА КОНТРОЛУ, ОДРЖАВАЊЕ И
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА
По свим елементима анализе који су проверени студентском евалуацијом, могуће је
констатовати да студенти Школе перципирају висок квалитет по великој већини
параметара. Истовремено, јасно се примећује да су активности Школе у контексту
побољшања квалитета простора и опреме,
те се сада ова оцена налази између
високих скорова добијених у свим параметрима.
У погледу једног наставника чији рад су студенти у односу на друге наставнике
оценили као недовољно квалитетан, утврђене процедуре Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета су веома брзо дале позитиван резултат.
Комисија предлаже да се уз помоћ представника студената, односно студентског
праламента, идентификује горе поменута мала група студената који показују
генерално незадовољство, како би се у партиципативном и отвореном разговору
установио и решио проблем.
8. ПРИЛОЗИ
Евалуациони документ у форми образаца Табеле 1-2 и графички прикази 1-14
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1.

ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА

Табела 1
Студијски програм

просечна оцена

GD 1

4,2

GD2

4,64

DE1

4,2

DE2

4,18

MS1

4,53

MS2

4,22

Табела 2
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2. ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДМЕТА

Графикон 1

Графикон 2

Графикон 3
7

Графикон 4

Графикон 5

8

Графикон 6

Графикон 7
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3. МАТЕРИЈАЛНО ‐ ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Графикон 8

10

Графикон 9

Графикон 10

11

Графикон 11

Графикон 12

12

Графикон 13

Графикон 14
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