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REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA  

VELEUČILIŠTU „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU 

ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 

1. Uvod 

Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u 

Gospiću provedena je putem ISVU sustava za preddiplomska stručna studija 

(Ekonomika poduzetništva, Cestovni promet i Upravni studij) u razdoblju od 14. siječnja 

2019. do 28. veljače 2019. 

Studentska anketa za procjenu nastavnika obuhvaća sljedeća pitanja: 

A. Opći podaci o studentu/ici 

1. Spol 

2. Status studenta 

3. Prisutnost na nastavi 

Opisne vrijednosti: rijetka (do 30%), povremena (30-70%), redovita (više od 70%) 

4. Interes za sadržaje koje kolegij obrađuje na početku nastave 

Opisne vrijednosti: mali, srednji, veliki 

5. Interes za sadržaje koje kolegij obrađuje nakon odslušane nastave 

Opisne vrijednosti: mali, srednji, veliki 

6. Najčešća ocjena u indeksu 

Opisne vrijednosti: 2, 3, 4, 5 

 

B. Procjena nastavnika na zadanom kolegiju 

1. Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata na ispitu 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

2. Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

3. Dostupan je i susretljiv za konzultacije sa studentima 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

4. Nastavu održava redovito i na vrijeme 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

5. Nastavnik djeluje pripremljeno i organizirano za nastavu 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 
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C. Procjena kvalitete izvođenja nastave na zadanom kolegiju 

1. Nastavnik se služi medijima 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

2. Nastavno gradivo je pojašnjeno uz pomoć praktičnih primjera 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

3. Puno se nauči na predavanjima 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

4. Nastavnik potiče studente na rad i promišljanje o praktičnoj primjeni 

stečenih znanja 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

5. Nastavnik ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu klimu 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

 

 

D. Procjena nastavnog kolegija 

1. Literatura podupire nastavne sadržaje kolegija 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

2. Nastavno gradivo je primjereno i može se svladati 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

3. Uspostavljen je odnos između teorije i prakse 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

4. Predavanja su na primjeren način popraćena vježbama, seminarima,     

stručnim posjetima i drugim praktičnim oblicima nastave 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

5. Vježbe i seminari omogućili su razvijanje vještina, te praktičnu  primjenu    

stečenih znanja 

Opisne vrijednosti: 1-u potpunosti se ne slažem, 2-djelomično se ne slažem, 3-niti se 

slažem niti se ne slažem, 4-djelomično se slažem, 5-u potpunosti se slažem 

 

E. Komentari na rad nastavnika/ice 

Studenti imaju priliku dodatno komentirati rad nastavnika u slobodnoj formi 

 

F. Komentari na izvedbu kolegija 

Studenti imaju priliku dodatno komentirati izvedbu kolegija u slobodnoj formi 
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G. Ocjena nastavnika na zadanom kolegiju 

Ocjena prema skali: 1-Nedovoljan, 2-Dovoljan, 3-Dobar, 4-Vrlo dobar, 5-Izvrstan 

 

H. Ocjena kolegija u cijelini 

Ocjena prema skali: 1-Nedovoljan, 2-Dovoljan, 3-Dobar, 4-Vrlo dobar, 5-Izvrstan 

 

 

2. Evaluacija nastavnika 

Izračunate su ukupne prosječne ocjene svih 29 nastavnika Veleučilišta „Nikola Tesla“ 

u Gospiću koji su sudjelovali u nastavi u zimskom semestru akademske godine 

2018./2019.. rezultati su prikazani u tablici 1. 

Tablica 1. Ukupne prosječne ocjene nastavnika  

u ljetnom semestru ak.god. 2018./2019. 

tvrdnja 
Prosječna 

ocjena 

Broj 

procjena 

Procjena nastavnika na zadanom kolegiju 4,48 791 

Procjena kvalitete izvođenja nastave na zadanom kolegiju 4,38 433 

Ocjena nastavnika na zadanom kolegiju 4,40 791 

 

Prosječne vrijednosti za svaku pojedinu tvrdnju su između 4,40 i 4,48 te ukazuju da se 

studenti u prosjeku slažu sa navedenim tvrdnjama. Opća ocjena svih nastavnika je vrlo 

dobar (4,40). Navedeni rezultati se temelje na ukupnom broju procjena, a ne broju 

anketiranih studenata, odnosno, ako je student ocijenio dva  ili  više  nastavnika, u  

veličinu  uzorka procjena  ulazi  svaka  od  tih  procjena.  U  ukupne  prosječne rezultate 

su ušle procjene svakog nastavnika kojeg je ocijenio barem jedan student ili studentica.   
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3. Evaluacija kolegija 

Izračunate su ukupne prosječne ocjene za svih 76 kolegija koji su se izvodili u zimskom 

semestru akademske godine 2018./2019. na svim smjerovima Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ u Gospiću, rezultati su prikazani u tablici 2. 

Tablica 2. Ukupne prosječne ocjene kolegija  

u zimskom semestru ak.god. 2018./2019. 

tvrdnja 
Prosječna 

ocjena 

Broj 

procjena 

Literatura podupire nastavne sadržaje kolegija 4,43 433 

Nastavno gradivo je primjereno i može se svladati 4,34 433 

Uspostavljen je odnos između teorije i prakse 4,39 433 

Predavanja su na primjeren način popraćena vježbama, 

seminarima, stručnim posjetima i drugim praktičnim oblicima 

nastave 

4,40 433 

Vježbe i seminari omogućili su razvijanje vještina, te praktičnu  

primjenu stečenih znanja 
4,38 433 

Ocjena kolegija u cijelini 4,28 433 

 

Prosječne vrijednosti za svaku pojedinu tvrdnju su između 4,28 i 4,43 te ukazuju da se 

studenti u prosjeku slažu sa navedenim tvrdnjama. Opća ocjena svih kolegija je vrlo 

dobar (4,28). Navedeni rezultati se temelje na ukupnom broju procjena, a ne broju 

anketiranih studenata, odnosno, ako je student ocijenio dva  ili  više  nastavnika, u  

veličinu  uzorka procjena  ulazi  svaka  od  tih  procjena.  U  ukupne  prosječne rezultate 

su ušle procjene svakog nastavnika kojeg je ocijenio barem jedan student ili studentica. 


