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 Anketiranje je provedeno tijekom 2016. godine

 Anketirani su studenti sa sva tri smjera stručnog 

studija: Bilinogojsto, Zootehnika i Menadžment 

farme

 Anketirano je 168 studenata

 Ocjenjivani su nastavnici i moduli 1. 2. 3. 4. i 5.  

semestra

 Studenti su ocjenama od 1 do 5 ocjenjivali 

nastavnike i module prema ponuđenim 

kriterijima

 Prikazane su prosječne ocjene za sve nastavnike 

i prosječne ocjene za sve module po 

ponuđenim kriterijima 

2015/2016.



LISTA PITANJA ZA NASTAVNO OSOBLJE 2015/2016.

1. Kroz nastavu pokazuje dobro poznavanje sadržaja kolegija 4,33

2. Na postavljena pitanja odgovara stručno i spremno 4,32

3. Kvalitetnim primjerima i zadacima olakšava razumijevanje sadržaja 4,23

4. Jasno i razumljivo izlaže/demonstrira nastavne sadržaje 4,23

5. Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno 4,25

6. Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata 4,30

7. Nastava je zanimljiva i dinamična 4,03

8. Uporabom nastavnih pomagala i suvremene tehnologije podiže kvalitetu nastave 4,17

9. Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu 4,23

10. Dostupan je i susretljiv za konzultacije sa studentima 4,34

11. Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obveze 4,34

12. Nastavu održava redovito i na vrijeme 4,45

13. Koju biste opću ocjenu dali ovom nastavniku/nastavnici u cjelini 4,27

Opća ocjena nastavnog osoblja 4,27

4,04

(2014/2015.)

4,25

(2014/2015.)

2015/2016.



LISTA PITANJA ZA MODUL 2015/2016.

1. Ciljevi i zahtjevi modula bili su jasno definirani 4,32

2. Modul nudi uvid u ključne sadržaje i omogućuje njihovo razumijevanje 4,25

3. Propisana literatura je korisna za razumijevanje sadržaja modula 4,17

4. Količina nasatavnog sadržaja odgovara predvbiđenoj satnici modula 4,24

5. Modul je omogućio uvid u važnost područja i mogućnost primjene 4,24

6. Predavanja su na primjeren način bila popračena vježbama, seminarima i sl. 4,26

7. Vježbe i seminari omogućili su razvijanje vještina, te praktičnu primjenu znanja 4,23

8. Organizacija modula potiče studente na aktivno sudjelovanje u nastavi 4,19

9. Koju biste opću ocjenu dali ovom modulu u cjelini 4,22

Opća ocjena modula u cjelini 4,24

2015/2016.

4,09 

(2014/2015.)

4,20 

(2014/2015.)


