
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА АНКЕТЕ ПОСЛОДАВАЦА 
 

У наставку се реферише на поступак спровођења акнкетирања послодаваца, на 
Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду. За 
репрезентативни пример је узет поступак планиран и спроведен 2019. године, чије се 
мере и резултати виде кроз објективне квалитативне доказе у наредној години. 

Поступак се спроводи у сагласју са Стратегијом квалитета, Акционим планом за 
њено спрвођење, односно Правилником о обезбеђењу квалитета и самовредновању 
Факултета (Стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета), водећи 
рачуна о Мерама и субјектима обезбеђења и унапређења квалитета установе и 
студијских програма. Сви поступци, активности и мере, додељени субјекти и инсистирана 
цикличност, упућују на процес: планирај-спроведи-провери-унапреди. Системом 
преиспитивања и корективних мера, уочени недостаци се отклањају, чиме се обезбеђује 
мерљиво или квалитативно доказиво континуално унапређење квалитета Факултета. 

Координацију спровођења активности врши Одбор за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију Факултета (даље Одбор). 
 

Поступак садржи следеће активности: 
1. Планирање анкете послодаваца акционим планом Одбора за 2019, кога је 

прихватило Наставно-научно веће Факултета (даље ННВ). 
2. Покретање поступка за прикупљање и обраду резултата анкете послодаваца и 

састављање извештаја, на 04-2019 састанку Одбора од 09.10.2019. кога је 
прихватило ННВ. 

3. Сачињени Извештај о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца 
стеченим квалификацијама дипломираних студената” 2019. 

4. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство 
послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних студената” 2019, на 01-2020 
састанку Одбора од 12.02.2020. са корективним мерама, кога је прихватило ННВ. 

5. Спровођење предвиђених кориктивних мера, путем мерљивих или квалитативно 
прихватљивих резултата. 

 
Све овде поменуте активности пропраћене су одговарајућим прилозима. 
 

___________________________________ 
 
У наставку документа налазе се објективни докази о започетом и делом спроведеном 
поступку анкетирања послодаваца у 2020. години. Поступак је идентичан и налази се у 
фази реализације мара током 2021. 
 
Овај документ налази се уз документацију о самоеавалуацији, у прилогу Стандард 3: 
Систем обезбеђења квалитета. 
 





УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” ЗРЕЊАНИН 
 

Наставно-научном већу Факултета 
 
Предмет: Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2019. 
годину 
 
У складу са Акционим планом спровођења квалитета, усвојеним стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију доноси 
Акциони план за 2019. годину и даје га на усвајање Наставно-научном већу Факултета. 
 
Јануар – децембар 2019. Активно укључивање Одбора у све активности на обезбеђењу и 
унапређењу квалитета наставе и рада Факултета. Укључивање представника Одбора у раду 
еквивалентних тела на Универзитету у Новом Саду. 
 
Фабруар - Мај 2019. Припремне активности и реализовање извештаја о самовредновању 
Факултета и студијских програма. 
 
Мај – септембар 2019. Планирање и спровеђење студентске евалуације услова рада, 
наставе и студијских програма и педагошког рада. 
 
Септембар 2019. Анализа припрема за почетак школске године (укупна организација 
ресурса заснована на припремљеним распоредима часова и ресурсима везаних за наставне 
предмете). 
 
Октобар – децембар 2019. Анализа успеха студената и предузимање мера да се 
организационо утиче на најбољи начин тако да се постигну бољи исходи знања и већа 
пролазност и успех студената. Прикупљање и комплетирање података, анализа и припрема 
извештаја са евентуалним препорукама о спроведеној анкети међу дипломираним 
студентима. 
 
Новембар – децембар 2019. Организовање и спровођење анкете међу послодавцима. 
Анализа података и припрема извештаја са евентуалним препорукама о овом истраживању. 
 
Децембар 2019. – фебруар 2020. Анализа према постојећим стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета. Евентуални предлог унапређења постојећих интерних стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета. Усвајање акционог плана Одбора за календарску 2018. 
годину. Обезбеђивање услова за прибављање података, анализу и извештавање по 
анкетама студената, дипломираних студената и послодаваца.  
 
Састанци Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одржаваће се у складу са 
овим планом или када се за то укаже потреба. 
 
У Зрењанину, 06.02.2019.    Одбора за обезбеђење квалитета и  

интерну евалуацију 



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 
 

РАДНИ САСТАНАК 
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
 
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 
04-2019, 09.10.2019, 9.30, учионица 35 
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 
1. Анализа резултата Студентске евалуације 2018-19. и конципирање извештаја. 

a. Предлог корективних мера на основу овог извештаја. 
2. Покретање поступка за прикупљање и обраду резултата Анкете дипломираних 

студената и састављање извештаја. 
3. Покретање поступка за прикупљање и обраду резултата Анкете послодаваца и 

састављање извештаја. 
4. Укључивање Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију у активности 

анализе припрема за предстојећу школску годину; анализа успеха студената. 
5. Разно - питања и предлози. 
 
 
Прилог: 
 Пројекат Студентске самоевалуације на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину: РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНОГ ШКОЛСКЕ 
2018/2019. ГОДИНЕ 

 
У Зрењанину, 07.10.2019. Лице одговорно за рад Одбора за  

самовредновање и интерну евалуацију 
      Проф. др Драган Ћоћкало с.р. 

 







 

Република Србија – АП Војводина 

Универзитет у Новом Саду 

Технички факултет «Михајло Пупин» 

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 

www.tfzr.uns.ac.rs 

Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 

ПИБ: 101161200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о резултатима истраживања 
 

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОДАВАЦА СТЕЧЕНИМ  

КВАЛИФИКАЦИЈАМА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрењанин, јануар-фебруар 2020. 



1. Циљ истраживања 

 

Истраживање је спроведено са циљем процене и побољшања задовољства 

послодаваца стеченим квалификацијама студената који су дипломирали на Техничком 

факултету ,,Михајло Пупин“ у Зрењанину. Истраживање је циљано спроведено на 

узорку који је обухватио значајне привредне субјекте у региону 

 

2. Предмет истраживања 

 

Предмет истраживања је утврђивање објективне слике о ставовима и оцени 

послодаваца о стеченим квалификацијама студената који су дипломирали на 

Факултету, односно процена релевантности студијских програма за тржиште рада, као и 

постигнућа дипломаца у професионалном развоју. 

Предмет процене (јединице истраживања) послодаваца су: ниво теоријских 

знања, ниво практичног знања, ниво опште спремности за рад и понашање запосленог. 

 

3. Метод истраживања 

 

У истраживању је коришћен метод испитивања путем структуираног упитника. 

 

4. Извршиоци истраживања 

 

Пројекат анкетирања реализовао је Продекан за наставу уз консултације са 

Деканом. У истраживање су укључени алумни студенти Факултета. Обраду резултата је 

извршио Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који извештај прихвата 

и прослеђује Наставно-научном већу на усвајање. 

 

5. Време реализације истраживања 

 

Истраживање и обрада података извршени су у последњем кварталу 2019. и 

почетком 2020. године. 

 

6. Анализа податак добијена у истраживању 

 

По завршетку анкетирања, приступило се обради података. Свако питање је 

обрађено квантитативно, при чему су добијени подаци презентовани табеларно и 

путем дијаграма. 

 

7. Начин и реализација истраживања 

 

Анкетирање послодавца врши се периодично, а најмање једном у току године, 

тако што Продекан за наставу уз консултације са Деканом шаље позив свим значајним 

привредним субјектима и образовним установама у региону. Уколико је потребно 

анкета може бити реализована изван датог плана, на захтев ННВ Факултета. 

Писани упитник “Задовољство послодавца“ је основни инструмент евалуације 

послодаваца. Послат је свим значајнијим привредним субјектима у региону. Између 

општих података о предузећу упитник је садржао табелу у којој су послодавци могли да 

се изјасне о нивоу теоријских знања, нивоу практичног знања, нивоу опште спремности 

за рад и понашању запосленог који је завршио Факултет. Испитаници у предузећима 



били су овлашћена лица која су имала прилике да буду на руководећем положају у 

односу на студенте Факултета (сада запослене у предузећу). На питања испитаник 

(овлашћено лице из предузећа) је одговоре давао заокруживањем оцене којом 

вреднује напред наведене јединице истраживања. Оцене су даване на скали од 1 до 5. 

Испитаник је имао прво да прокоментарише свој став по питању оцене. 

Факултет обезбеђује заштиту података о предузећима која учествују у 

анкетирању.  

Анкетни упитници попуњени су у 20 предузећа или организацији, при чему су 

анкетирано укупно 34 испитаника.  

 

8. Генерални закључци спроведеног истраживања 

Напомене: 

1. распон оцена је био од 1 до 5; 

2. у загради су, ради основног поређења, дате вредности из претходне горине, 2018.): 

 

− Укупно је дато 132 оцене. 

− Укупна просечна оцена је 4,40 (4,48). 

− Ниво теоријских знања оцењен је просечном оценом 4,24 (4,38). 

− Ниво практичних знања оцењен је просечном оценом 4,18 (4,09). 

− Ниво спремности за рад оцењен је просечном оценом 4,33 (4,60). 

− Понашање запосленог оцењен је просечном оценом 4,85 (4,87). 

− На основу истраживања које је спроведено доноси се закључак да је задовољство 

послодаваца на високом нивоу. 

− На основу истраживања може се закључити да су практична знања изузетно 

значајна за послодавце и да на томе треба инсистирати у креирању и 

реализацији студијских програма. 

− У односу на претходну годину уочава се углавном незнетно нижа просечна оцена 

по елементима оцене. 

 

У прилогу су дати: 

− Статистички показатељи и 

− Изглед анкетног упитника. 

 

Овај Извештај je jаван и, након усвајања биће доступан у библиотеци Факултета. 



 

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОДАВАЦА СТЕЧЕНИМ  

КВАЛИФИКАЦИЈАМА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 

Статистички показатељи 

 

Оцене послодаваца: 

  

1. Ниво 

теоријских 

знања 

2. Ниво 

Практичног 

знања 

3. Ниво 

Спремности 

за рад 

4. Понашање 

запосленог 
  

Одлично 18 17 23 28 Оцена 5 

Врло добро 10 10 3 5 Оцена 4 

Добро  0 1 2 0 Оцена 3 

Задовољавајуће 5 5 5 0 Оцена 2 

Незадовољавајуће 0 0 0 0 Оцена 1 

 

Укупан број оцена: 

  Број оцена 
Поценруално 

учешће оцена 

Оцена 5 86 65,2% 

Оцена 4 28 21,2% 

Оцена 3 3 2,3% 

Оцена 2 15 11,4% 

Оцена 1 0 0,0% 

УКУПНО ОЦЕНА 132   

 

Просечне оцене: 

Елемент оцене Просечна оцена 

Ниво теоријских знања 4,24 

Ниво практичног знања 4,18 

Ниво спремности за рад 4,33 

Понашање запосленог 4,85 

УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4,40 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 



 
 Република Србија – АП Војводина 

Универзитет у Новом Саду 

Технички факултет «Михајло Пупин» 

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 

www.tfzr.uns.ac.rs 

Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 

ПИБ: 101161200 

 

 

Молимо Вас да попуните Упитник “Задовољство послодавца“ и вратите га на адресу: 

 

Технички факултет “Михајло Пупин”  

23000 Зрењанин 

Ђуре Ђаковића бб 

или на факс: 023/550520 

Контакт особа: доц. др Сања Станисављев 

Тел: +381628019731 

 

 
 

 
 

 
 

Оцените следеће елементе квалитета Ваших запослених који су завршили наш 

Факултет (заокружите оцену) 

              ниво 

 

елемент 

одлично врло добро добро задовољавајуће незадовољавајуће 

1. Ниво теоријских  

знања 
5 4 3 2 1 

2. Ниво практичног 

знања 
5 4 3 2 1 

3. Ниво спремности  

за рад 
5 4 3 2 1 

4. Понашање  

запосленог 
5 4 3 2 1 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

3.Функција запосленог у организацији: 

2. Делатност: 

1. Назив организације/фирме/институције: 





 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 

РАДНИ САСТАНАК 
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 
01-2020, 12.02.2020, 9:30, учионица 35 
 
ДНЕВНИ РЕД: 

1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних 
студената” 2019. 

2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“Задовољство дипломираних студената Техничког факултета "Михајло 
Пупин" 2019. 

3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2019. годину. 

4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2020. годину. 

5. Питања и коментари. 
 
У прилогу дневног реда: 
1. Извештај о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама 
дипломираних студената” (Prilog - Ankete poslodavaca[2019].pdf), 
2. Извештај о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког факултета 
"Михајло Пупи" (Prilog - Izvestaj diplomirani[2018-19].pdf), 
3. Извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2019. годину (Prilog 2.3. Godisnji 
izvestaj OK za 2019.pdf), 
4. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину (Prilog 2.2. Akcioni 
plan OK za 2020.pdf), 
 
У Зрењанину, 10.02.2020. Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење 

квалитета и интерну евалуацију 
      Проф. др Драган Ћоћкало с.р. 





УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА РАДНОГ САСТАНКА 
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
 
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 
01-2020, 12.02.2020, 9:30, учионица 35 
 
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних 
студената” 2019. 

− Maда резултати делују уравнотежено, предлог је да се у наредном периоду стави 
акценат на унапређенју односа са послодавцима у смислу обостране користи. Са 
једне стране треба омогућити студентима да долазе до функционалних знања. 
Предузећима треба омогућити да своје запослене континурано усавршавају. 
Прослеђено ННВ на усвајање, уз прилику ННВ да допуни овај предлог мере. 
Извршиоци: Руководство, Већа катедри. Рок: крај године. 

2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“Задовољство дипломираних студената Техничког факултета "Михајло Пупи" 
2019. 

− Нису предложене конкретне корективне мере по овом извештају, будући да 
резултати делују уравнотежено, при чему се оставља прилика за ово на ННВ. 
Међутим, обзиром да је у току поступак ре-акредитаације студијаких програма, 
треба размислити да се у структуру студијских програма укључе предлози измена 
предмета и структуре, на основу мишљења допломираних студената. Извршиоци: 
Продекан за наставу, Одбор, Већа катедри. Рок: до подношења документације. 

3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2019. годину. 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису предложене 
корективне мере, будући да резултати делују уравнотежено – оставља се прилика 
за ово на ННВ. 

4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2020. годину. 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису предложене 
корективне мере, будући да резултати делују уравнотежено – оставља се прилика 
за ово на ННВ. 

5. Питања и коментари 
− Будући да је проф. др Љиљана Радовановић од краја прошле године у функцији 

Продекана за науку, Одбор за квалитет упућује молву НН Већу да одреди једног 
новог његовог члана. 

 
 
У Зрењанину, 12.02.2020. Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење 

квалитета и интерну евалуацију 
      Проф. др Драган Ћоћкало 
 













 
 
 
 

ПОСТУПАК 2020. ГОДИНЕ... 





УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” ЗРЕЊАНИН 
 

Наставно-научном већу Факултета 
 
Предмет: Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. 
годину 
 
У складу са Акционим планом спровођења квалитета, усвојеним стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију доноси 
Акциони план за 2020. годину и даје га на усвајање Наставно-научном већу Факултета. 
 
Јануар – децембар 2020. Активно укључивање Одбора у све активности на обезбеђењу и 
унапређењу квалитета наставе и рада Факултета. Укључивање представника Одбора у раду 
еквивалентних тела на Универзитету у Новом Саду. 
 
Фебруар - Мај 2020. Укључивање одбора у активности акредитације Факултета и студијских 
програма. 
 
Фебруар - Мај 2020. Укључивање одбора у активности акредитације Факултета за научно-
истраживачке активности. 
 
Мај – октобар 2020. Планирање и спровеђење студентске евалуације услова рада, наставе 
и студијских програма и педагошког рада. 
 
Септембар 2020. Анализа припрема за почетак школске године (укупна организација 
ресурса заснована на припремљеним распоредима часова и ресурсима везаних за наставне 
предмете). 
 
Октобар 2020. – јануар 2021. Анализа успеха студената и предузимање мера да се 
организационо утиче на најбољи начин тако да се постигну бољи исходи знања и већа 
пролазност и успех студената. Прикупљање и комплетирање података, анализа и припрема 
извештаја са евентуалним препорукама о спроведеној анкети међу дипломираним 
студентима. 
 
Децембар 2020. – фебруар 2021. Организовање и спровођење анкете међу послодавцима. 
Анализа података и припрема извештаја са евентуалним препорукама о овом истраживању. 
 
Децембар 2020. – фебруар 2021. Анализа према постојећим стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета. Евентуални предлог унапређења постојећих интерних стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета. Усвајање акционог плана Одбора за календарску 2021. 
годину. Обезбеђивање услова за прибављање података, анализу и извештавање по 
анкетама студената, дипломираних студената и послодаваца.  
 
Састанци Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одржаваће се у складу са 
овим планом или када се за то укаже потреба. 
 
У Зрењанину, 12.02.2020.    Одбора за обезбеђење квалитета и  

интерну евалуацију 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 

РАДНИ САСТАНАК 
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 
01-2020, 02.02.2021, Електронским изјашњавањем 
 
ДНЕВНИ РЕД: 

1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“ Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних 
студената”. 

2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“ Задовољство дипломираних студената Техничког факултета "Михајло 
Пупин". 

3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2020. годину. 

4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2021. годину. 

5. Питања и коментари. 
 
У прилогу дневног реда: 
1. Извештај о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама 
дипломираних студената” (Prilog - Ankete poslodavaca[2020].pdf), 
2. Извештај о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког факултета 
"Михајло Пупи" (Prilog - Izvestaj diplomirani[2019-20].pdf), 
3. Извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину (Prilog 2.3. Godisnji 
izvestaj OK za 2020.pdf), 
4. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину (Prilog 2.2. Akcioni 
plan OK za 2021.pdf), 
 
У Зрењанину, 02.02.2021. Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење 

квалитета и интерну евалуацију 
      Проф. др Драган Ћоћкало с.р. 



 
Чланова Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију 
 

Наставници, Сарадници и Студенти 
чланови Одбора за обезбеђење квалитета 
и интерну евалуацију 

Потпис 

Проф. др Вјекослав Сајферт U prilogu 

Проф. др Дејан Ђорђевић U prilogu 

Проф. др Ивана Берковић U prilogu 

Проф. др Момчило Бјелица U prilogu 

Проф. др Драгана Глушац U prilogu 

Проф. др Драган Ћоћкало U prilogu 

Проф. др Дијана Каруовић U prilogu 

Проф. др Недежда Љубојев U prilogu 

Проф. др Елеонора Десница U prilogu 

Проф. др Богдана Вујић U prilogu 

Доц. др Золтан Кази U prilogu 

Доц. др Јасмина Пекез U prilogu 

Доц. др Снежана Филип U prilogu 

Иван Палинкаш, М.Sc. U prilogu 

Душанка Миланов, М.Sc.  

Ерика Хорват Антал U prilogu 

Јокић Вера U prilogu 

Драган Лазић – студент  

Данило Смоловић – студент  

Александар Јашин - студент  

 
НАПОМЕНА: Редослед и структура у претходној табели успостављени су на основу важерћих Одлука о 
именовању чланова Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију 
 
У Зрењанину, 12.02.2020. 
 



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА РАДНОГ САСТАНКА 
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИНТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
 
САСТАНАК ПО РЕДУ, ДАТУМ, ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 
01-2020, 02.02.2021, Електронским изјашњавањем 
 
 
ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“ Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних 
студената”. 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису 
предложене корективне мере, будући да резултати делују уравнотежено – 
оставља се прилика за ово на ННВ. 

2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања 
“ Задовољство дипломираних студената Техничког факултета "Михајло 
Пупи". 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису 
предложене корективне мере по овом извештају, будући да резултати 
делују уравнотежено – оставља се прилика за ово на ННВ. 

3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2020. годину. 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису 
предложене корективне мере, будући да резултати делују уравнотежено – 
оставља се прилика за ово на ННВ. 

4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и 
интерну евалуацију за 2021. годину. 

− Прихваћено без дискусије и прослеђено ННВ на усвајање. Нису 
предложене корективне мере, будући да резултати делују уравнотежено – 
оставља се прилика за ово на ННВ. 

5. Питања и коментари 
− Није било. 

 
 
У Зрењанину, 05.02.2021. Лице одговорно за рад Одбора за обезбеђење 

квалитета и интерну евалуацију 
      Проф. др Драган Ћоћкало 
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RE: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Bogdana Vujić
The message sender has requested a read receipt. Click here to send a receipt.

Sent: Friday, February 5, 2021 9:26 AM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Galsam za sve tacke dnevnog reda

-----Original Message-----
From: dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> 
Sent: utorak, 02. februar 2021. 21:10
To: sajfertv@tfzr.uns.ac.rs
Cc: cole@tfzr.uns.ac.rs; berkovic@tfzr.uns.ac.rs;
bjelica@tfzr.uns.ac.rs; desnica@tfzr.uns.ac.rs;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs; jacap@tfzr.uns.ac.rs;
ivan@tfzr.uns.ac.rs; aerika@tfzr.uns.ac.rs;
aruena@tfzr.uns.ac.rs; zana@tfzr.uns.ac.rs;
vesna@tfzr.uns.ac.rs; Dušanka Milanov
<dusanka.milanov@tfzr.rs>; Studentski parlament
<parlament@tfzr.rs>; nadezdaljubojev@gmail.com;
lazadl@yahoo.com; zoltan.kazi@gmail.com; Bogdana Vujić
<bogdana.vujic@tfzr.rs>; Dragana Glusac
<glusacdragana.zr@gmail.com>; Vera Jokić
<veraj@tfzr.uns.ac.rs>; Dejan Djordjevic
<djole@rocketmail.com>; sanja84stanisavljev@gmail.com
Subject: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet

Поштовани,

овом приликом сазивам 01-2021 састанак Од�ора за о�ез�еђење
квалитета и интерну евалуацију, који ће се одржати путем
електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима
истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима
истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког
факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Од�ора за о�ез�еђење
квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Од�ора за
о�ез�еђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину.
5. Питања и коментари.

У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама
дневног реда.

Молим чланове Од�ора да се изјасне мишљењем по тачкама
дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:



/

- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл
dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com. Уколико
неко од чланова Од�ора има негатвно мишљење, молим да
достави и конкретне примед�е.

Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите
и одмах доставите потре�ни материјал за разматрање.

(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница
доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву са овај састанак,
али нису у о�авези да на њему присуствују или се изјашњавају
по тачкама дневног реда, осим ако немају неких примед�и.)

Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Dragana Glušac [glusacdragana.zr@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 9:59 AM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

za po svim tačkama

On Tue, Feb 2, 2021 at 9:09 PM dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> wrote:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало

-- 
Dragana Glušac
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RE: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
dijanakaruovic@gmail.com [dijanakaruovic@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 2:11 PM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Poštovani,

Glasam ZA po svim tačkama. Veoma sam zadovoljna odzivom i
ocenama.

Jedna napomena, na str. 4 u tabeli Ukupan broj ocena u fajlu
Prilog - Anketa poslodavaca, stoji Поценруално.

Dijana

-----Original Message-----
From: dragan.cockalo@tfzr.rs 
Sent: Tuesday, February 2, 2021 9:10 PM
To: sajfertv@tfzr.uns.ac.rs
Cc: cole@tfzr.uns.ac.rs; berkovic@tfzr.uns.ac.rs;
bjelica@tfzr.uns.ac.rs; desnica@tfzr.uns.ac.rs;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs; jacap@tfzr.uns.ac.rs;
ivan@tfzr.uns.ac.rs; aerika@tfzr.uns.ac.rs;
aruena@tfzr.uns.ac.rs; zana@tfzr.uns.ac.rs;
vesna@tfzr.uns.ac.rs; Dušanka Milanov
<dusanka.milanov@tfzr.rs>; Studentski parlament
<parlament@tfzr.rs>; nadezdaljubojev@gmail.com;
lazadl@yahoo.com; zoltan.kazi@gmail.com; Bogdana Vujić
<bogdana.vujic@tfzr.rs>; Dragana Glusac
<glusacdragana.zr@gmail.com>; Vera Jokić
<veraj@tfzr.uns.ac.rs>; Dejan Djordjevic
<djole@rocketmail.com>; sanja84stanisavljev@gmail.com
Subject: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet

Поштовани,

овом приликом сазивам 01-2021 састанак Од�ора за о�ез�еђење
квалитета и интерну евалуацију, који ће се одржати путем
електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима
истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима
истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког
факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Од�ора за о�ез�еђење
квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Од�ора за
о�ез�еђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину.
5. Питања и коментари.



/

У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама
дневног реда.

Молим чланове Од�ора да се изјасне мишљењем по тачкама
дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл
dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com. Уколико
неко од чланова Од�ора има негатвно мишљење, молим да
достави и конкретне примед�е.

Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите
и одмах доставите потре�ни материјал за разматрање.

(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница
доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву са овај састанак,
али нису у о�авези да на њему присуствују или се изјашњавају
по тачкама дневног реда, осим ако немају неких примед�и.)

Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Ivan Palinkas [ivanpalinkas@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 1:31 PM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Poštovani,

povodom 01-2021 sastanka Odbora za obezbeđenje kvaliteta i internu evaluaciju:

po tački 1. glasam Za.
po tački 2. glasam Za.
po tački 3. glasam Za.
po tački 4. glasam Za.

S poštovanjem,
Ivan Palinkaš

Katedra za Mašinsko inženjerstvo
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
Univerzitet u Novom Sadu
Department of Mechanical Engineering
Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
University of Novi Sad
ivan@tfzr.uns.ac.rs
www.tfzr.uns.ac.rs

On Tue, Feb 2, 2021 at 9:09 PM dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> wrote:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Jasmina Pekez [pekezjasmina@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 10:23 PM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Poštovani,
glasam povodom tačaka dnevnog reda:
1 Za
2. Za
3. Za
4. Za

S poštovanjem,

On Tue, Feb 2, 2021 at 9:09 PM dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> wrote:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало

-- 

Jasmina Pekez, PhD
Department of Mechanical Engineering
Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
University of Novi Sad
Djure Djakovic bb, 23000 Zrenjanin, Serbia
e-mail: pekezjasmina@gmail.com     
www.tfzr.uns.ac.rs
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Nadezda Ljubojev [nadezdaljubojev@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 11:30 AM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Postovani,
Glasam ZA sve tacke.

уто, 2. феб 2021. у 21:09 dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> је написао/ла:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Vjekoslav Sajfert [sajfert.vjekoslav@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 9:14 PM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Postovani kolega Dragane,
Glasam za po svim tackama.
Pozdrav
V. Sajfert

On Tue, Feb 2, 2021 at 9:09 PM dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> wrote:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Re: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
Zoltan Kazi [zoltan.kazi@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 9:42 AM
To: dragan.cockalo@tfzr.rs

Гласам по тачкама дневног реда:

1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
  ЗА.  
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
  ЗА.  
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
  ЗА.  
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021.
годину.
  ЗА.  

Кази Золтан.

On Tue, Feb 2, 2021 at 9:09 PM dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> wrote:
Поштовани,
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се
одржати путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената
Техничког факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020.
годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за
2021. годину.
5. Питања и коментари.
 
У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.
 
Молим чланове Одбора да се изјасне мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин:
- ЗА,
- ПРОТИВ или
- УЗДРЖАН,
најкасније до петка 05.02.2021. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com.
Уколико неко од чланова Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе.
 
Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за
разматрање.
 
(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву
са овај састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда,
осим ако немају неких примедби.)
 
Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало
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Ćoćkalo Dragan 

From: "Momcilo Bjelica" <m.v.bjelica@gmail.com>
Date: Wednesday, February 3, 2021 8:59 AM
To: "Dragan Cockalo" <cole@tfzr.uns.ac.rs>
Subject: Komisija

Page 1 of 1

2/5/2021

Poistovani,

Glasam ZA po svim tackama

Pozdrav                 M Bjelica



/

Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet 
8 поруке(а)

Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> 02. фебруар 2021. 21:05
Коме: sajfertv@tfzr.uns.ac.rs, Dragan Cockalo <cole@tfzr.uns.ac.rs>, berkovic@tfzr.uns.ac.rs, bjelica@tfzr.uns.ac.rs,
desnica@tfzr.uns.ac.rs, ljiljap@tfzr.uns.ac.rs, jacap@tfzr.uns.ac.rs, ivan@tfzr.uns.ac.rs, aerika@tfzr.uns.ac.rs, aruena@tfzr.uns.ac.rs,
zana@tfzr.uns.ac.rs, vesna@tfzr.uns.ac.rs, dusanka.milanov@tfzr.rs, parlament@tfzr.rs, Nadezda Ljubojev
<nadezdaljubojev@gmail.com>, Laza DL <lazadl@yahoo.com>, Zoltan Kazi <zoltan.kazi@gmail.com>, Bogdana Vujić
<bogdana.vujic@tfzr.rs>, Dragana Glušac <glusacdragana.zr@gmail.com>, Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>, Dejan Djordjevic
<djole@rocketmail.com>, Sanja Stanisavljev <sanja84stanisavljev@gmail.com>

Поштовани, 

овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се одржати
путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког
факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину. 
5. Питања и коментари. 

У прилогу мејла достављам одговарајуће прилоге према тачкама дневног реда.

Молим чланове Одбора да се мишљењем по тачкама дневног реда од 1 до 4, на следећи начин: 
- ЗА, 
- ПРОТИВ или 
- УЗДРЖАН, 
најкасније до петка 05.02. у 12:00. на мејл dragan.cockalo@tfzr.rs и/или coledrag.biz@gmail.com. Уколико неко од чланова
Одбора има негатвно мишљење, молим да достави и конкретне примедбе. 

Уколико имате да додате нешто под Размо, молим да предложите и одмах доставите потребни материјал за разматрање. 

(НАПОМЕНА: Продеканке за настраву и науку, као и колегиница доц. др Весна Макитан, налазе се у позиву са овај
састанак, али нису у обавези да на њему присуствују или се изјашњавају по тачкама дневног реда, осим ако немају неких
примедби.) 

Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи. 
Срдачан поздрав,
Проф. др Драган Ћоћкало 

4 прилога

Prilog 2.2. Akcioni plan OK za 2021.pdf 
45K

Prilog 2.3. Godisnji izvestaj OK za 2020.pdf 
75K

Prilog - Ankete poslodavaca[2020].pdf 
358K

Prilog - Izvestaj diplomirani[2019-20].pdf 
1563K

Ivana Berkovic <ivana.berkovic62@gmail.com> 02. фебруар 2021. 22:29
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

Poštovani, 
Glasam Za po svim tačkama dnevnog reda. 
Srdačan pozdrav, 
Ivana Berković. 
[Цитирани текст је сакривен]



/

Eleonora Desnica <eleonora.desnica@gmail.com> 03. фебруар 2021. 08:50
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

Poštovani,

glasam:
1. ZA
2. ZA
3. ZA
4. ZA

Pozdrav 
[Цитирани текст је сакривен]

Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs> 03. фебруар 2021. 08:59
Одговор на: Jokic Vera <veraj@tfzr.uns.ac.rs>
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

za
[Цитирани текст је сакривен]

Horvat Antal Erika <aerika@tfzr.uns.ac.rs> 03. фебруар 2021. 08:56
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

ZA
 
From: Dragan Cockalo
Sent: Tuesday, February 2, 2021 9:05 PM
To: sajfertv@tfzr.uns.ac.rs ; Dragan Cockalo ; berkovic@tfzr.uns.ac.rs ; bjelica@tfzr.uns.ac.rs ; desnica@tfzr.uns.ac.rs ;
ljiljap@tfzr.uns.ac.rs ; jacap@tfzr.uns.ac.rs ; ivan@tfzr.uns.ac.rs ; aerika@tfzr.uns.ac.rs ; aruena@tfzr.uns.ac.rs ;
zana@tfzr.uns.ac.rs ; vesna@tfzr.uns.ac.rs ; dusanka.milanov@tfzr.rs ; parlament@tfzr.rs ; Nadezda Ljubojev ; Laza DL ;
Zoltan Kazi ; Bogdana Vujić ; Dragana Glušac ; Jokic Vera ; Dejan Djordjevic ; Sanja Stanisavljev
Subject: Sastanаk 01-2021 Оdbora za kvalitet
 
[Цитирани текст је сакривен]

Snezana Filip <filipsnezana@gmail.com> 03. фебруар 2021. 10:10
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

Ćole,
glasam ZA sve tačke dnevnog reda.

Pozdrav,
S. Filip

уто, 2. феб 2021. у 21:06 Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> је написао/ла: 
[Цитирани текст је сакривен]

Dejan Djordjevic <djole@rocketmail.com> 04. фебруар 2021. 09:38
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

Glasam za po svim tackama. 
dr Djordjevic. 

On Tuesday, February 2, 2021, 09:05:34 PM GMT+1, Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com> wrote:
 
 
Поштовани, 
 
овом приликом сазивам 01-2021 састанак Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, који ће се одржати
путем електронског изјашњавања, са следећим дневним редом:
1. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство послодаваца стеченим
квалификацијама дипломираних студената”.
2. Разматрање и прихватање Извештајa о резултатима истраживања “Задовољство дипломираних студената Техничког
факултета "Михајло Пупин".
3. Разматрање и прихватање Извештаја Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. годину.
4. Разматрање и прихватање Акционог плана Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2021. годину. 
5. Питањаи коментари. 



/

 
[Цитирани текст је сакривен]

dragan.cockalo@tfzr.rs <dragan.cockalo@tfzr.rs> 04. фебруар 2021. 10:23
Коме: Dragan Cockalo <coledrag.biz@gmail.com>

1. ZA. 
2. ZA. 
3. ZA. 
4. ZA. 

Pozdrav, 
D. Ćoćkalo







 

Република Србија – АП Впјвпдина 
Универзитет у Нпвпм Саду 

Технички факултет «Михајлп Пупин» 
Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб 

www.tfzr.uns.ac.rs 
Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 

ПИБ: 101161200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај п резултатима истраживаоа 
 

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОДАВАЦА СТЕЧЕНИМ  
КВАЛИФИКАЦИЈАМА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зреоанин, фебруар 2021. 



1. Циљ истраживаоа 
 

Истраживаое је спрпведенп са циљем прпцене и ппбпљшаоа задпвпљства 
ппслпдаваца стеченим квалификацијама студената кпји су диплпмирали на Техничкпм 
факултету ,,Михајлп Пупин“ у Зреоанину. Истраживаое је циљанп спрпведенп на 
узпрку кпји је пбухватип значајне привредне субјекте у регипну 
 
2. Предмет истраживаоа 
 

Предмет истраживаоа је утврђиваое пбјективне слике п ставпвима и пцени 
ппслпдаваца п стеченим квалификацијама студената кпји су диплпмирали на 
Факултету, пднпснп прпцена релевантнпсти студијских прпграма за тржиште рада, кап и 
ппстигнућа диплпмаца у прпфесипналнпм развпју. 

Предмет прпцене (јединице истраживаоа) ппслпдаваца су: нивп тепријских 
знаоа, нивп практичнпг знаоа, нивп ппште спремнпсти за рад и ппнашаое заппсленпг. 
 
3. Метпд истраживаоа 
 

У истраживаоу је кпришћен метпд испитиваоа путем структуиранпг упитника. 
 
4. Извршипци истраживаоа 
 

Прпјекат анкетираоа реализпвап је Прпдекан за наставу уз кпнсултације са 
Деканпм. У истраживаое су укључени алумни студенти Факултета. Обраду резултата је 
извршип Одбпр за пбезбеђеое квалитета и интерну евалуацију, кпји извештај прихвата 
и прпслеђује Наставнп-научнпм већу на усвајаое. 
 
5. Време реализације истраживаоа 
 

Истраживаое и пбрада ппдатака извршени су у ппследоем кварталу 2020. и 
ппчеткпм 2021. гпдине. 
 
6. Анализа ппдатак дпбијена у истраживаоу 
 

Пп завршетку анкетираоа, приступилп се пбради ппдатака. Свакп питаое је 
пбрађенп квантитативнп, при чему су дпбијени ппдаци презентпвани табеларнп и 
путем дијаграма. 
 
7. Начин и реализација истраживаоа 
 

Анкетираое ппслпдавца врши се перипдичнп, а најмаое једнпм у тпку гпдине, 
такп штп Прпдекан за наставу уз кпнсултације са Деканпм шаље ппзив свим значајним 
привредним субјектима и пбразпвним устанпвама у регипну. Укпликп је пптребнп 
анкета мпже бити реализпвана изван датпг плана, на захтев ННВ Факултета. 

Писани упитник “Задпвпљствп ппслпдавца“ је пснпвни инструмент евалуације 
ппслпдаваца. Ппслат је свим значајнијим привредним субјектима у регипну. Између 
ппштих ппдатака п предузећу упитник је садржап табелу у кпјпј су ппслпдавци мпгли да 
се изјасне п нивпу тепријских знаоа, нивпу практичнпг знаоа, нивпу ппште спремнпсти 
за рад и ппнашаоу заппсленпг кпји је завршип Факултет. Испитаници у предузећима 



били су пвлашћена лица кпја су имала прилике да буду на рукпвпдећем пплпжају у 
пднпсу на студенте Факултета (сада заппслене у предузећу). На питаоа испитаник 
(пвлашћенп лице из предузећа) је пдгпвпре давап запкруживаоем пцене кпјпм 
вреднује напред наведене јединице истраживаоа. Оцене су даване на скали пд 1 дп 5. 
Испитаник је имап првп да прпкпментарише свпј став пп питаоу пцене. 

Факултет пбезбеђује заштиту ппдатака п предузећима кпја учествују у 
анкетираоу.  

Анкетни упитници пппуоени су у 8 предузећа или прганизацији, при чему су 
анкетиранп укупнп 13 испитаника.  
 
8. Генерални закључци спрпведенпг истраживаоа 

Наппмене: 
1. расппн пцена је бип пд 1 дп 5; 
2. у загради су, ради пснпвнпг ппређеоа, дате вреднпсти из претхпдне гприне, 2019.): 

 

 Укупнп је датп 52 пцене. 

 Укупна прпсечна пцена је 4,54 (4,40). 

 Нивп тепријских знаоа пцеоен је прпсечнпм пценпм 4,46 (4,24). 

 Нивп практичних знаоа пцеоен је прпсечнпм пценпм 4,00 (4,18). 

 Нивп спремнпсти за рад пцеоен је прпсечнпм пценпм 4,92 (4,33). 

 Ппнашаое заппсленпг пцеоен је прпсечнпм пценпм 4,77 (4,85). 

 На пснпву истраживаоа кпје је спрпведенп дпнпси се закључак да је задпвпљствп 
ппслпдаваца на виспкпм нивпу. 

 На пснпву истраживаоа мпже се закључити да су практична знаоа изузетнп 
значајна за ппслпдавце и да на тпме треба инсистирати у креираоу и 
реализацији студијских прпграма. 

 У пднпсу на претхпдну гпдину упчава се углавнпм нештп виша прпсечна пцена пп 
елементима пцене. 

 
У прилпгу су дати: 

 Статистички ппказатељи и 

 Изглед анкетнпг упитника. 
 
Овај Извештај je jаван и, накпн усвајаоа биће дпступан у библиптеци Факултета. 



 

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОДАВАЦА СТЕЧЕНИМ  
КВАЛИФИКАЦИЈАМА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 

Статистички ппказатељи 
 
Оцене ппслпдаваца: 

  
1. Нивп 

тепријских 
знаоа 

2. Нивп  
практичнпг 

знаоа 

3. Нивп  
спремнпсти 

за рад 

4. Ппнашаое  
заппсленпг 

  

Одличнп 9 4 12 10 Оцена 5 

Врлп дпбрп 2 7 1 3 Оцена 4 

Дпбрп  1 0 0 0 Оцена 3 

Задпвпљавајуће 1 2 0 0 Оцена 2 

Незадпвпљавајуће 0 0 0 0 Оцена 1 

 
Укупан брпј пцена: 

  Брпј пцена 
Прпцентуалнп 
учешће пцена 

Оцена 5 35 67,3% 

Оцена 4 13 25,0% 

Оцена 3 1 1,9% 

Оцена 2 3 5,8% 

Оцена 1 0 0,0% 

УКУПНО ОЦЕНА 52   

 
Прпсечне пцене: 

Елемент пцене Прпсечна пцена 

Нивп тепријских знаоа 4,46 

Нивп практичнпг знаоа 4,00 

Нивп спремнпсти за рад 4,92 

Ппнашаое заппсленпг 4,77 

УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 4,54 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 



 
 Република Србија – АП Впјвпдина 

Универзитет у Нпвпм Саду 
Технички факултет «Михајлп Пупин» 

Зреоанин, Ђуре Ђакпвића бб 
www.tfzr.uns.ac.rs 

Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 
ПИБ: 101161200 

 

 
Мплимп Вас да пппуните Упитник “Задпвпљствп ппслпдавца“ и вратите га на адресу: 
 

Технички факултет “Михајлп Пупин”  
23000 Зреоанин 
Ђуре Ђакпвића бб 
или на факс: 023/550520 
Кпнтакт пспба: дпц. др Саоа Станисављев 
Тел: +381628019731 

 

 
 

 
 

 
 
Оцените следеће елементе квалитета Ваших заппслених кпји су завршили наш 
Факултет (запкружите пцену) 

              нивп 
 
елемент 

пдличнп врлп дпбрп дпбрп задпвпљавајуће незадпвпљавајуће 

1. Нивп тепријских  
знаоа 

5 4 3 2 1 

2. Нивп практичнпг 
знаоа 

5 4 3 2 1 

3. Нивп спремнпсти  
за рад 

5 4 3 2 1 

4. Ппнашаое  
заппсленпг 

5 4 3 2 1 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

3.Функција заппсленпг у прганизацији: 

2. Делатнпст: 

1. Назив прганизације/фирме/институције: 


