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На основу члана 4. и члана 25. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017
и  27/2018), Комисија  за  послове  праћења,  обезбеђивања,  унапређења  и  развоја  квалитета
студијских  програма,  наставе  и  услова  рада  Факултета  савремених  уметности  (Комисија  за
квалитет) на седници одржаној 15.06.2018. доноси и Наставно-уметничко-научном већу упућује на
усвајање

ПРАВИЛНИК
О АНКЕТИРАЊУ БИВШИХ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА

САВРЕМEНИХ УМЕТНОСТИ

Садржина правилника

Члан 1.
Факултет савремних уметности (ФСУ) Правилником о анкетирању бивших студената Факултета
савремених уметности (у даљем тексту:  Правилник о  анкетирању),  дефинише начин и основе
утвђивања положаја бивших студената ФСУ-а на тржишту рада Републике Србије и шире, као и
мере у којој је исти у вези са студијским програмима које су студенти похађали. Правилник о
анкетирању је део опште стратегије за  праћење,  обезбеђивање,  унапређење и развој  квалитета
студија.

Области, циљеви и начела анкетирања

Члан 2.
Области анкетирања тичу се статуса бивших студенат ФСУ-а, у погледу запослења и положаја на
тржишту рада, те односа студијских програма ФСУ-а према актулном стању тржишта рада.

Циљ анкетирање је утврђивања мере у којој су бивши студенти ФСУ-а део тржишта рада, као и
тачног положаја  који бивши студенти на истом заузимају.  Такође,  циљ анкетирања јесте оцена
релеватности студијских програма ФСУ-а у погледу услова на тржишту рада.

Начела  анкетирања  су  добровољност,  неанонимност  и  неутралност.  Анкети  се  приступа
добровољно; бивши студенти на анкетни упитник одговарају неанонимно; запослени ФСУ-а који
врше анкетирање не смеју приликом анкетирања изражавати своје вредносне ставове нити на било
који други начин утицати на мишљење студената.

Начела поступка вредновања обавезују све органе управљања, стручне органе и тела ФСУ-а, као и
све студенте, наставно и ненаставно особље.

Одговорност за анкетирање

Члан 3.
Поред посебно формираних тела, за анкетирање одговорна је управа, сви наставници, студенти и
администрација ФСУ-а.

Органи за анкетирање

Члан 4.



Органи  за  анкетирање  су  Комисија  за  послове  праћења,  обезбеђивања,  унапређења  и  развоја
квалитета студијских програма, наставе и услова рада (у даљем тексту:  Комисија за квалитет),
Помоћник декана за квалитет и стручне службе ФСУ-а.

Методи анкетирања

Члан 5.
Анкетирање  се  врши  путем  email-а који  запослени  у  Студентској  служби  упућују  бившим
студентима ФСУ-а. Анкетирање се врши према Упитнику за анкетирање бивших студената ФСУ-
а, који је саставни део овог Правилника. Приликом слања email-а запослени у Студентској служби
упознају студенте са поступком анкетирања.

Обухват испитаника

Члан 6.
Анкетирањем  су  обухваћени  студенти  који  су  дипломирали  током претходне  школске  године.
Анкетирањем  су  обухваћени  сви  нивои  студија:  основних  академских,  мастер  академских  и
докторских студија. Студенти који су по окончању основних, односно, мастер академских студија
наставили школовање на ФСУ-у анкетирају се по окончању основних,  а  потом и свих виших
нивоа  студија. Студенти  који  су  по  окончању  основних,  односно,  мастер  академских  студија
наставили школовање ван ФСУ-а анкетирају се по окончању виших нивоа студија – информацију
о очекиваном термину дипломирања прибавља Студентаска служба у приликом анкетирања.
Студенти који су део обухвата а нису у тренутку анкетирања запослени или на вишим нивоима
студија анкетирају се још једанпут - годину дана касније.

Садржина анкетног упитника

Члан 7.
Анкетни упитник садржи основне податке о испитанику, то јест, име и презиме испитаника, као и
инфорацију о студијском програму у оквиру којег је дипломирао.
Анкетни упитник садржи информацију о  тренутном образовном статусу испитаника,  односно,
податак о евентуалном наставку студирања на ФСУ или другде.
Анкетни упитник садржи податке о статусу и положају испитаника на тржишту рада Републике
Србије или у иностранству:  да ли је испитаник запослен,  да ли ради самостално (самостални
уметник или freelance-ер) или као део ширег колектива (у предузећу или установи), као и која је
делатност којом се бави и која је делатност предузећа или установе.
Анкетни упитник садржи податке о становишту испитаника о томе колико је студијски програм
ФСУ-а прилагођен захтевима тржишта рада и како испитаник оцењује учинак ФСУ-а у погледу
припреме за ангажовање на тржишту рада.

Упутство за попуњавање анкетног упитника садржи наводе о циљу анкетирања,  као и наводе о
добровољности и неанонимности анкетирања.

Скала оцењивања

Члан 8.
Приликом  анкетирања  бивших  студената  ФСУ-а,  питање које садржи могућност  оцењивања
односи се на прилагођеност студијских програма ФСУ-а условима и захтевима тржишта рада.
Скала оцењивања је од 1 (најнижа) до 5 (највиша оцена).



Време анкетирања

Члан 9.
Анкетирање  бивших  студената  ФСУ-а  врши  се  у  другој  половини  летњег  семестра  актуелне
школске године.

Анализа резултата вредновања

Члан 10.
Подаци које је Студентска служба прикупила анкетирањем прослеђују се Помоћнику декана за
квалитет који врши обраду података о реализованој анкети и формира писану анализу. У оквиру
анализе  представљају  се  резултати  анкетирања  и  предлажу  мере  за  отклањање  уочених
недостатака у раду ФСУ-а. Анализу усваја Комисија за квалитет.

Чување документације

Члан 11.
Сви подаци о анкетирању (попуњени анкетни листови, обрађени подаци, анализе и др.) морају
бити заштићени од неовлашћеног приступа трећих лица и морају се чувати најмање пет година.

Завршне одредбе

Члан 12.
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  даном  усвајања  на  Наставно-уметничко-научном  већу.
Објављивање ће се извршити стављањем Правилника на интернет презентацију ФСУ-а.

КОМИСИЈА ЗА КВАЛИТЕТ:

_______________________
доц. др Александар Кушић

Председник Комисије за квалитет
Помоћник декана за квалитет   

________________________
проф. мр Божидар Ђуровић

члан Комисије за квалитет

____________________________
ван. проф. др Ђорђе Станојевић

члан Комисије за квалитет

_____________________
доц. Петар Станојловић

члан Комисије за квалитет



АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА БИВШЕ СТУДЕНТЕ
ФАКУЛТЕТА САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ

Молимо Вас да кроз следећу неанионимну анкету добровољно дате искрене и отворене одговоре на неколико питања 
везаних за Ваш тренутни радни статус. На тај начин ћете нам помоћи да побољшамо услове студирања на ФСУ. 
Унапред хвала!

Име и презиме:

_______________________________________________________________

Наведите студијски програм у оквиру којег сте дипломирали на ФСУ:

_______________________________________________________________

Да ли сте по окончању студија на ФСУ наставили школовање и на којој установи/студијском програму?

а) да, на студијском програму _____________________________________________________________________    
    
- очекиван термин дипломирања (за програме ван ФСУ-а): ____________________________________________  

б) не

Да ли сте запослени?

а) да     

б) не

Да ли рaдите самостално (самостални уметник, пружалац услуга или freelance-ер) или сте запослени у оквиру предузећа или
установе?

а) самостално, као _________________________________________________________

б) у оквиру предузећа

Уколико радите у оквиру предузећа или установе, која је основна делатност истог или исте?

___________________________________________________________________________________

На ком радном месту сте запослени у оквиру предузећа или установе?

___________________________________________________________________________________

У којом мери сматрате да Вас је студијски програм ФСУ-а припремио за рад у пракси?
Припремљеност оцените од 1 (није ме припремио) до 5 (у потпуности ме је припремио)?

1 2 3 4 5

Шта сматрате да је потребно променити на ФСУ како би у будућности установа била прилагођенија условима и захтевима 
тржишта рада?

____________________________________________________________________________________
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