
МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ, СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ, УПРАВЕ ФАКУЛТЕТА, СКРИПТАРНИЦЕ И КОПИРНИЦЕ И 

ОПШТИМ УСЛОВИМА СТУДИРАЊА НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА                                                                                                       

ОПРЕМЉЕНОСТ 

БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотека располаже одговарајућим књигама и другим материјалима који су потребни студентима. 
3,80 (858) 

Библиотека је опремљена довољним бројем примерака потребних књига и других материјала. 
2,90 

УСЛОВИ 

КОРИШЋЕЊА 

БИБЛИОТЕКЕ 

Радно време библиотеке је у складу са потребама студената и планом реализације наставе. 
3,58 

У читаоници има довољно места за све заинтересоване студенте. 
3,27 

Услови у читаоници су одговарајући (нема буке, осветљење је адекватно…). 
3,46 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

УСКЛАЂЕНОСТ 

РАДА 

СТУДЕНСТКЕ 

СЛУЖБЕ СА 

ПОТРЕБАМА 

СТУДЕНАТА 

Информације које даје Студентска служба су правовремене. 
2,84 (883) 

Студентска служба ефикасно одговара на захтеве студената (издавање уверења и потврда и сл.). 
3,69 

Време предвиђено за рад Студентске службе са студентима је усклађено са планом реализације наставе. 
2,45 

КОПИРНИЦА 

 Радно време Копирнице је усклађено са планом реализације наставе. 
3,46 (762) 



СКРИПТАРНИЦА 

 Радно време Скриптарнице је усклађено са планом реализације наставе. 
3,02 (857) 

УПРАВА ФАКУЛТЕТА 

 Спремност претходне управе Факултета (декан, продекани и студент продекан) за комуникацију са студентима и 

квалитет комуникације. 3,84 (741) 

 Релевантне информације о раду стручних служби и органа управљања су биле доступне студентима. 
3,55 

 ОПШТИ УСЛОВИ СТУДИРАЊА 

КВАЛИТЕТ 

ПРОСТОРА И 

ОПРЕМЕ 

Просторни капацитети на Факултету (учионице, кабинети) су примерени квалитетном обављању наставе. 
4,18 (878) 

На Факултету постоје техничка и друга специфична средства која доприносе унапређењу квалитета наставе. 
4,07 

Студентски клуб задовољава потребе студената. 
3,75 

ОПРЕМЉЕНОСТ 

ПОТРЕБНИМ 

ИНФОРМАТИЧК

ИМ РЕСУРСИМА 

Студенти на Факултету имају обезбеђен приступ интернету, различитим врстама информација и изворима знања у 

електронском облику. 3,26 

Студентима је на располагању одговарајућа просторија за рад на рачунарима. 
3,28 

Студентима је на располагању довољан број рачунара одговарајућег квалитета. 
2,60 

Студенти на Факултету могу да штампају, скенирају и користе различите облике електронског преношења 

података (CD, DVD, USB...). 2,59 

Студентима су на сајту Факултета доступне све значајне информације о програму, режиму студирања, распореду 4,06 



активности и критеријумима за извршавање обавеза (мастер рад, пракса...). 

 


