


На основу члана  65. став 11. Закона о високом образовању („СЛ. Гласник РС“ број

76/05)  и  Правилника  о  студентском  вредновању  педагошког  рада  наставника и

сарадника („Гласник  Универзитета  у  Београду“  број  157/10),  Комисијa  за  израду

извештаја  о  резултатима  студентског  вредновања  педагошког  рада  наставника  и

сарадника доставља  Наставно-научном већу

И З В Е Ш Т А Ј
о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и

сарадника
- зимски семестар шк. 2018/2019 године -

                 
        I ОПШТИ ДЕО

1.  Студентско вредновање  педагошког  рада  наставника  и  сарадника  Факултета

извршено је у периоду од  22.  јануара до  5. фебруара 2019. године. Педагошки рад је

вреднован путем електронског упитника са понуђеним одговорима према Обрасцу – 1а

и 1б, Правилника. База података у електронској форми чува се у Студентској служби

Факултета. 

2. Вреднован је педагошки рад 25 наставника и сарадника који су реализовали наставу у

зимском семестру школске 2018/2019. године. 

3. Укупно је 5778  релевантних упитника.

4. Просечне оцене по питањима из Обрасца 1а, и 1б Правилника добијене на читавом

узорку  испитаника дате  су  у  табели  1  и  табели  2.  Евидентно  је  да  нема  значајних

разлика између оцена по појединим елементима квалитета  педагошког рада.  Просек

оцена је 4,43 за наставнике (табела 1), односно 4,70 за сараднике (табела 2). Гледано у

целини, студенти високо вреднују педагошки рад наставника и сарадника Факултета, по

свим елементима предвиђеним Правилником. Укупна просечна оцена свих елемената за

наставнике и сараднике је 4,56.

Табела 1. Просечне свих наставника по елементима (тврдњама)

Ред.б
р. Питања по којима се наставник оцењује Средња оцена

1
Да ли се настава редовно одржава

         а) предавања
4,59

1



         б) консултације 4,55
2 Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,39
3 Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,38
4 Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 

креативност 4,32
5 Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 

предвиђену предметом 4,34
6 Обим и квалитет препоручене литературе 4,30
7 Наставник даје корисне информације о досадашњем и за будући рад 

студената 4,42
8 Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,51
9 Пофесионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,51

10 Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,51
11 Општи утисак 4,38

Укупна просечна оцена 4,43

Табела 2. Просечне свих сарадника по елементима (тврдњама)

Ред.б
р. Питања по којима се сарадник оцењује Средња оцена

1
Да ли се настава редовно одржава

         а) вежбе 4,79
         б) консултације 4,77

2 Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,67
3 Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 

креативност 4,63
4 Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 

предметом 4,65
5 Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,68
6 Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,70
7 Пофесионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,71
8 Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,72
9 Општи утисак 4,67

Укупна просечна оцена 4,70

                 II  ПОСЕБАН ДЕО 

У табели  3.  дате  су  просечне  оцене  за  сваког  наставника и  сарадника чији  је

педагошки рад вреднован од стране студената. Наведени подаци показују да све оцене

су  врло  добре  или  одличне,  и  да  студенти  Факултета  безбедности  високо вреднују

педагошки  рад својих наставника и сарадника. 

Табела 3. Преглед просечних оцена наставника и сарадника 
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НАСТАВНИК –
САРАДНИК ПРЕДМЕТ БР.1

УКУПА
Н БР.2

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

др Зоран Драгишић,
редовни професор

Безбедносни 
менаџмент

230 270 4,66

Систем 
националне 
безбедности 
Србије

248 267 4,68

1 Број стуената који су оцењивали наставника или сарадника

2 Укупан број студената који су имали право да оцењују наставника или сарадника
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НАСТАВНИК –
САРАДНИК ПРЕДМЕТ БР.

УКУПА
Н БР.

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

др Борис Кордић,
редовни професор

Психологија 384 458 4,44

др Владимир 
Јаковљевић, редовни 
професор

Систем цивилне 
одбране

267     359 4,37

др Ивана Симовић, 
редовни професор

Криминологија 97 367 4,50

др Зоран Кековић, 
редовни професор

Системи 
безбедности

262 394 4,45

др Дејана Јовановић 
Поповић, редовни 
професор

Заштита животне
средине

245 268 4,47

др Слађана Ђурић,
редовни професор

Методологија 
научног 
истраживања

247 270 4,27

др Мирослав 
Младеновић,
редовни професор

Политички 
систем

261 334 4,61

Међународни 
односи

19 276 4,10

др Зоран Јефтић, 
ванредни професор

Цивилоно-војни 
односи

243 270 4,55

др Петар Станојевић,
ванредни професор

Цивилоно-војни 
односи

4 270 4,50

др Јасмина Гачић,
ванредни професор

Цивилна заштита 272 363 4,58

Основи екологије 384 401 4,76

др Жарко Обрадовић, 
ванредни професор

Основи 
геополитике

262 280 4,62

др Светлана 
Станаревић, ванредни 
професор

Основи 
безбедности

384 631 4,42
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НАСТАВНИК –
САРАДНИК ПРЕДМЕТ БР.

УКУПА
Н БР.

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

др Миленко Бодин,
ванредни професор

Менаџмент 
људских и 
социјалних 
ресурса

140 330 4,52

др Миленко Џелетовић,
ванредни професор

Менаџмент 
људских и 
социјалних 
ресурса

163 330 4,29

др Младен Милошевић,
ванредни професор

Правне основе 
безбедности

379 409 4,72

Кривично право 308 361 4,64

др Ненад Путник, 
ванредни професор

Теорије 
конфликата

384 463 4,41

др Момчило Павловић,
ванредни професор

Савремена 
историја Србије

303 357 4,30

др Кристина Радојевић,
доцент

Безбедносни 
менаџмент

16 270 3,18

др Дејан Радовић,
доцент

Регионална 
географија

260 279 4,36

др Александра Илић, 
доцент

Криминологија 208 367 4,48

мр Виолета Ивковић, 
асистент

Регионална 
географија

260 279 4,62

мс Јелена Ћесаревић, 
асистент

Заштита животне
средине

245 268 4,66

Основи екологије 384 401 4,80

мс Иван Димитријевић, 
асистент

Системи 
безбедности

262 394 4,66

мс Владимир 
Ајзенхамер, асистент

Политички 
систем, 

261 334 4,73

Међународни 
односи 

260 276 4,72
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Из података наведених у табели 4 (Дистрибуција просечних оцена наставника и

сарадника)  види се да је највећи број оцена концентрисан у интервалу између 4,01 и

5,00  (30  од  укупно  31 оцена)  што,  говори  о  високој  педагошкој  компетентности

наставника и сарадника Факултета безбедности.

Табела 4. Дистрибуција просечних оцена наставника  и сарадника (по предметима)

Висина  прос.

оцене

2,50-3,00 3,00 - 3,50 3,51 – 4,00 4,01 - 4,50 4,51 -  5,00

Наставници - 1 - 14 10

Сарадници   - - - - 6

Свега - 1 - 14 16

У складу са чланом 7. Правилника, статистички прикази појединачних извештаја

за  сваког  наставника  и  сарадника  чији  се  педагошки  рад  вредновао,  урађени су  на

Обрасцима  2а,  односно  2б.   У  складу  са  чланом  8,  Правилника,  индивидуални

статистички  извештаји  достављени  су  сваком  наставнику  и  сараднику.  Попуњени

обрасци дати су у прилогу овог извештаја. 

05. 03. 2019. године                                                   КОМИСИЈА
                                                                                            

  др Ана Ковачевић, ванредни 
професор

  др Владимир Ајзенхамер, доцент

мс Јелена Ћесаревић, асистент
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