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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 

Поштовани директори,  

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 кao руководилац установе/организације која 

запошљава дипломиране социјалне раднике који су се образовали на овом студијском 

програму активно учествујете у самоевалуацији тако што ћете одговорити на постављена 

питања у упитнику. Попуњен упитник пошаљите на е-mail: info@fpnbl.org или на адресу 

Факултета. Захваљујемо се на сарадњи и учешћу.  

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА РУКОВОДИОЦЕ 

18 анкетираних  

 

1. Наведите назив установе/организације у којој сте руководилац : ___________________ 

 

2. Ваше занимање_____________________________________________________________ 

Соц. Радник: 3 

Правник – 5 

Психолог – 2 

Педагог – 1 

Економиста – 2 

Проф. Филозофије и социологије – 3 

Едукатор – 1 

Инжињер организације рада - 1 

 

3. У вашој досадашњој менаџерској каријери у установи колико је запослено 

дипломираних социјалних радника:_____________________________________________ 

0 – 3 

1- 5 

2 – 3 

3 – 2 
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4 – 5 

6 – 1 

11 – 1  

4. Како оцјењујете знања дипломираних социјалних радника из социјалног рада и 

социјалне политике: 

а) имају довољно знања за обављање послова социјалног рада 

б) знања су површна 

в) немају довољно знања 

 

Одговор Број % 

имају довољно знања за обављање 

послова социјалног рада 

18 100 

знања су површна 0 0 

немају довољно знања 0 0 

УКУПНО 18 100 

 

 

5. Да ли су дипломирани социјални радници стекли потребне вјештине за социјални рад у 

установама/организацијама 

а) да 

б) не 

в) дјелимично и то:____________________________________________________________  

  

Одговор Број % 

да 15 83 

не 0 0 

дјелимично 3 – основе 

социјалног 

рада (1)  

17 

УКУПНО 18 100 

 

6. По вашем мишљењу, шта недостаје у образовању социјалних радника: 

а) теоријска знања из __________________________________________________________ 

б) познавање друштвеног контекста у коме се одвија социјални рад 

в) вјештине за конкретан рад са корисницима 

г) нешто друго и то____________________________________________________________ 

д) ништа не недостаје 

Одговор Број % 

теоријска знања 0 0 

познавање друштвеног контекста у 

коме се одвија социјални рад  

7 39 

вјештине за конкретан рад са 

корисницима  

10 56 

нешто друго и то (аналитички рад, 

писање пројеката 

1 5 

ништа не недостаје 0 0 
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УКУПНО 18 100 

 

 

7. У којој мјери су социјални радници у процесу образовања оспособљени за практичан 

рад у установи/организацији: 

а) у потпуности су оспособљени 

б) дјелимично су оспособљени 

в) нису оспособљени 

 

Одговор Број % 

у потпуности су оспособљени 8 44 

дјелимично су оспособљени 10 56 

нису оспособљени  0 0 

УКУПНО 18 100 

 

 

8. По вашем мишљењу, да ли су социјални радници током образовања стекли неопходне 

комуникацијске вјештине за рад са појединцима, групом и у заједници: 

а) да 

б) не 

в) дјелимично 

Одговор Број % 

да 10 56 

не 0 0 

дјелимично 8 44 

УКУПНО 18 100 

 

9. Да ли су социјални радници, по вашем мишљењу оспособљени за тимски рад:   

а) да 

б) не 

в) дјелимично 

Одговор Број % 

да 7 39 

не 0 0 

дјелимично 11 61 

УКУПНО 18 100 

 

 

 

10. У којој мјери су социјални радници у процесу образовања оспособљени за научно 

истраживачки рад 

а) потпуно су оспособљени 

б) нису оспособљени 

в) дјелимично су оспособљени 

Одговор Број % 

потпуно су оспособљени 3 17 
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дјелимично су оспособљени 4 22 

нису оспособљени  11 61 

УКУПНО 18 100 

 

 

11. По вашем мишљењу, да ли образовање социјалних радника прати промјене и одговара 

на потребе у пракси:  

а) да 

б) не 

в) спорадично 

Одговор Број % 

да 12 67 

не 0 0 

Спорадично  6 23 

УКУПНО 18 100 

 

12. По вашем мишљењу, да ли социјални радници требају по завршетку студија да наставе 

са образовањем из социјалног рада: 

а) да, перманентно 

б) да, повремено 

г) не 

Одговор Број % 

Да, перманентно 13 72 

Да повремено 5 28 

Не 0 0 

УКУПНО 18 100 

 

 

13. Предложите мјере које могу побољшати образовање социјалних радника____________ 

- Без приједлога  - 5 или  28%; 

- Више праксе у већим установама – 8 или 44% 

- Обученост за писање пројеката – 3 или 17% 

- Пракса у све четири године; 

- Учење страних језика у све четири године; 

- Више предавача из региона и упознавање окружења; 

- Пракса у другим секторима; 

- Специјалистичка усмјерења; 

- Наставници више из праксе; 

- Обученост за тимскирад у сва три методска поступка.  

 

 

 

 

Датум:                                                                                                       Име и презиме 


