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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 студенти,  

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 активно учествујете у самоевалуацији тако што 

ћете искрено одговорити на постављена питања у упитнику. Упитник је анониман и 

добијени подаци ће се користити за израду самоевалуацијског извјештаја. Захваљујемо 

се на сарадњи и учешћу.  

 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

 

1. Које године сте започели студирање на овом студијском програму:_______________ 

 

2. Која сте година: __________________________________________________________ 

 

3. Како оцјењујете политику Факултета политичких наука према студентима:  

а) у корист студената 

б) незаинтересована за студенте 

в) недовољно усмјерена према студентима 

 

Одговор Број % 

Да у корист студената 20 31 

Незаинтересована за студенте 9 14 

недовољно усмјерена према 

студентима 

36 55 

УКУПНО 65 100 

 

 

4. Да ли студенти партиципирају у вођењу политике факултета:  

а) да, кроз_______________________________________________________________ 

б) не 

в) понекад_______________________________________________________________ 

 

 

Одговор Број % 

Да 11 17 

Не 21 32 
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Понекад 33  

студентски парламент и 

струдентске организације 

51 

УКУПНО 65 100 

 

5. Да ли студенти имају могућност да учествују на факултету у доношењу одлука: 

а) да 

б) не 

в) понекад и то: __________________________________________________________ 

 

Одговор Број % 

Да 17 26 

Не 22 34 

Понекад 26   

пред изборе,кад се 

расправља о правима и 

обавезама, на сједницама 

ННВ 

40 

УКУПНО 65 100 

 

6. Колико студенти учествују у извођењу наставе: 

а) увијек имају могућност да се укључе 

б) по правилу не учествују 

в) понекад се укључују 

 

Одговор Број % 

увијек имају могућност да се 

укључе 

34 52 

по правилу не учествују 2 3 

понекад се укључују 29 45 

УКУПНО 65 100 

 

 

 

7. Да ли постоје процедуре за оцјењивање студената: 

а) да 

б) не 

в) не знам 

Одговор Број % 

Да 40 61 

Не 3 5 

Не знам 22 34 

УКУПНО 65 100 

 

 

 

8. Да ли су процедуре за оцјењивање студената транспарентне и доступне студентима: 

а) да 

б) не  
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Одговор Број % 

Да 42 65 

Не 23 35 

УКУПНО 65 100 

 

9. Да ли студенти имају могућност приговора на оцјењивање: 

а) да, увијек 

б) не 

в) понекад_______________________________________________________________ 

 

Одговор Број % 

Да, Увијек 20 31 

Не 21 32 

Понекад 24 37 

УКУПНО 65 100 

 

10.  Да ли постојећи наставни план и програм омогућава стицање основних знања из 

(изјасните се за сваку област): 

а)  теорија социјалног рада и социјалне политике                                         ДА      НЕ 

б)  основних методских поступака у социјалном раду                                  ДА      НЕ 

в) теорија из других научних области (права, психологије,  

    педагогије, социологије и др.)                                                                      ДА      НЕ 

г) вјештина рада са корисницима                                                                     ДА      НЕ 

д) научно истраживачког рада                                                                          ДА      НЕ  

ђ) савременог друштвеног контекста                                                               ДА      НЕ 

 

 

Одговор да  не 

број % број % 

теорија социјалног рада и социјалне политике                                          65 100 -  

основних методских поступака у социјалном раду                                   47 72 18 28 

теорија из других научних области (права, 

психологије, педагогије, социологије и др.) 

62 95 3 5 

вјештина рада са корисницима                                                                      37 57 28 43 

научно истраживачког рада 30 46 35 54 

савременог друштвеног контекста                                                                31 48 34 52 

 

11. Да ли студенти учествују у креирању наставних планова и програма: 

а) да 

б) не 

в) спорадично, на примјер___________________________________________________ 

 

Одговор Број % 

Да 4 6 

Не 54 83 

Спорадично  7 за вријеме 

праксе 

11 

УКУПНО 65 100 
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12. Да ли у постојећем плану и програму има довољно практичног рада (рад на 

вјежбама, посјете установама и организацијама, пракса.....) 

а) да 

б) не 

в) нема __________________________________________________________________ 

 

Одговор Број % 

Да 11 17 

Не 44 68 

Нема чега  10 15 

УКУПНО 65 100 

 

13. Да ли се на Факултету политичких наука у Бањој Луци подстиче ангажованост 

студената: 

а) да, путем_______________________________________________________________  

б) не 

 

Одговор Број % 

Да 35 – ангажованошћу професора, 

наставе, радова, семинара 

54 

Не 32 46 

УКУПНО 65 100 

 

14. Да ли се подстиче мобилност студената: 

а) да 

б) не 

в) ријетко, у случају:_______________________________________________________ 

 

Одговор Број % 

Да 25 39 

Не 28 43 

Ријетко, у случају  12 18 

УКУПНО 65 100 

 

15. Да ли на факултету има дискриминације студената по било ком основу: 

а) има по________________________________________________________________ 

б) не 

 

Одговор Број % 

има 10 познанства, 

симпатије, пол 

15 

Не 55 85 

УКУПНО 65 100 

 

 

 

 

Датум:                                                                    


