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    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА     

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел: +387 (0)51  304 001,   304 006,   304 013,   304 017,   304 029       

Факс: +387 (0)51  304 032     E-mail: info@fpnbl.org      www.fpnbl.org  

 

Студијски програм Социјални рад 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Поштоване колеге,  

Студијски програм Социјални рад Факултета политичких наука Универзитета у Бањој 

Луци започео је са процесом акредитације. У том процесу неопходно је да обави 

самоевалуацију. Замолили би вас да као бивши студент овог студијског програма 

активно учествујете у самоевалуацији тако што ћете одговорити на постављена питања 

у упитнику. Захваљујемо се на сарадњи и учешћу.  

 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ДИПЛОМИРАНЕ СОЦИЈАЛНЕ РАДНИКЕ  

74 anketirana  

 

1. Наведите ваш радни статус: 

а) запослен на пословима социјалног рада 

б) запослен на другим пословима 

в) незапослен 

 

2.Наведите годину дипломирања на студијском програму Социјални рад_____________ 

 

3. Назив установе у којој сте запослени:_________________________________________ 

 

4. Колико година радите на пословима социјалног рада____________________________ 

 

5. Да ли имате волонтерско искуство и колико: 

а) до 5 година 

б) од 6 до 15 година 

в) преко 15 година 

Одговор Број % 

до 5 година 40 54 

од 6 до 15 година 3 4 

преко 15 година 1 1 

Bez odgovora  30 41 

УКУПНО 74 100 

 

6. Да ли сте волонтирали у установи прије запослења: 

а) да  

б) не  

Одговор Број % 
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да 34 46 

не 40 54 

УКУПНО 74 100 

 

7. Ако сте волонтирали у установи прије запослења, наведите дужину волонтирања 

_________________________________________________________________________ 

Одговор Број % 

до 6 мјесеци 8 11 

До 1 годину 15 20 

До 2 године 8 11 

Преко 4 године  2 3 

Не 41 55 

УКУПНО  74 100 

 

8.  Шта је по вашем мишљењу циљ високог образовања социјалних радника 

(заоктужите одговоре са којима се слажете): 

а) оспособљавање за практичан социјални рад  

б) оспособљавање за истраживачки и научни рад 

в) нешто друго:_____________________________________________________________ 

Одговор Број % 

оспособљавање за практичан 

социјални рад 

62 84 

оспособљавање за истраживачки и 

научни рад 

36 49 

Нешто друго  6 8 

УКУПНО   

Оба одговора заокружило је 30 испитаника или 41% 

Нешто друго: стицање теоријских знања и упознавање послова социјалног радника, 

упознавање са струком, истраживачки рад 

 

9. Да ли вам је образовање на Факултету политичких наука у Бањој Луци обезбједило 

фундаментална знања из теорија социјалног рада и правних, социолошких, 

психолошких, педагошких и других теорија потребних за социјални рад: 

а) да 

б) не 

в) дјелимично из ___________________________________________________________ 

Одговор Број % 

да 65 88 

не 5 7 

Дјелимично   4 5 

УКУПНО 74 100 

 

10. Да ли сте у току студија добили довољно знања и развили вјештине да можете 

успјешно радити социјални рад са појединцем, групом и у заједници: 

а) да  

б) не  

Одговор Број % 

да 55 74 

не 19 26 
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УКУПНО 74 100 

 

 

11. Ако је одговор не, наведите у којем методском поступку нисте добили довољно 

знања: 

а) са појединцем 

б) са групом 

в) у заједници 

Одговор Број % 

Са појединцем 3 16 

Са групом 15 79 

У заједници 11 58 

Без одговора 55 74 

УКУПНО    

 

 

12. Колико сте у току студија обучени за практичан рад у садашњем контексту: 

а) потпуно 

б)дјелимично, највише за____________________________________________________ 

в) слабо, наричито__________________________________________________________ 

Одговор Број % 

потпуно 27 37 

Дјелимично, највише са појединцем, и остваривањем 

социјалне заштите 

35 47 

Слабо, нарочито савјетодавни рад, са дјецом и 

породицом, комуникацији са корисницима, раду са 

малољетним деликвентима 

12 16 

УКУПНО 74 100 

 

13. Да ли сте по завршетку студија у стању да разумијете теорију социјалног рада и 

социјалне политике и повежете је са праксом: 

а) да 

б) не 

в) дјелимично 

Одговор Број % 

да 43 58 

не 1 1 

Дјелимично   30 41 

УКУПНО 74 100 

 

14. Да ли сте у току студија добили довољно знања и развили вјештина да можете 

успјешно радити са корисницима који имају различите потребе и тешкоће: 

а) да 

б) не 

в) дјелимично и то за рад са__________________________________________________ 

Одговор Број % 

да 47 64 

не 11 15 

Дјелимично  и то рад са 16 21 
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малољетницима, породицом и у 

друштву 

УКУПНО 74 100 

 

15. Колико сте у току студија оспособили за аналитичко-истраживачки рад: 

а) да, у потпуности 

б) не 

в)дјелимично и то:__________________________________________________________ 

Одговор Број % 

да 25 34 

не 34 46 

Дјелимично   15 20 

УКУПНО 74 100 

 

16. Да ли је студирање социјалног рада побољшало ваше вјештине комуникације са 

другим људима, организацијама и у заједници: 

а) да 

б) не 

в) дјелимично 

Одговор Број % 

да 61 83 

не 1 1 

Дјелимично   12 16 

УКУПНО 74 100 

 

17. Да ли је образовање социјалних радника на првом циклусу довољна основа за 

наставак формалног образовања из социјалног рада: 

а) да 

б) не 

Одговор Број % 

да 63 85 

не 11 15 

УКУПНО 74 100 

 

 

18. Да ли су социјални радници посвећени цјеложивотном учењу: 

а) да 

б) не 

в) само понеко 

Одговор Број % 

да 42 57 

не 3 4 

Само понеко 29 39 

УКУПНО 74 100 

 

 

19. Шта би сте промијенили у високом образовању социјалних радника (наведите до 

три приједлога): 
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Без приједлога: 9 или 12% 

Са приједлозима 65 или 88% 

Пријелози:  

- Више практичне наставе 60 или 92% 

- Више истраживачког рада и развој знања и вјештина за истраживање 11 или 17% 

- Више размјене знања и учења кроз студијске посјете 6 или 9% 

- Више повезаности предавања и вјежби  са примјерима из праксе 5 или 8% 

- Више примјера из праксе у току предавања 7 или 11% 

- Више предмета из социјалног рада са корисницима 4 или 6% 

- Више посјета установама и боље упознавање установа у току студирања 3 или 

5% 

- Већа размјена и сарадња студената са другим студентима социјалног рада 3 или 

5% 

- Израда семинарских радова сваке године 2 или 3% 

- Више рада на пројектима и учење пројектног планирања 2 или 3% 

- Више практичара у настави 2 или 3% 

- Више специјалистичких усмјерења 2 или 3% 

- Увођење статистике 1 или 2% 

- Слушање теорија касније 

- Укинути дипломски 

- Већа посвећеност практичном социјалном раду 

- Оспособљеност за писање извјештаја социјалног радника 

- Развој вјештина комуникације 

- Слушање предмета управни поступак прије праксе 

- Наставници са искуством у пракси 

- Рад у заједници – више пажње 

- Више предмета који се баве друштвеним контекстом социјалног рада. 

 

 

 

 

 

Датум:                                                                                            Упитник попунио:  


