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Rezultati sveučilišne studentske ankete 

U organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek je 

sudjelovao u provedbi Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku 2020./2021. 

godinu .  

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku tijekom rujna i listopada 2021. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici 

Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za 

unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za 

unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi 

znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, 

računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Anketi su pristupili studenti svih godina 

sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, a 

evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini. 

U anketi je sudjelovalo 9 526 studenata što je 64.658% od ukupno 14 733 studenata koji su mogli 

pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 48.302% (Filozofski fakultet) do 

83.333% (Kineziološki fakultet Osijek). Evaluirano je 2043 nastavnika i suradnika sa svih godina 

svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 164 279 

anketa i time odgovorili na 985 674 pitanja. 

Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja 

ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,70. 

Studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bilo je postavljeno dodatno pitanje o 

mogućnosti polaganja kolokvija/ispita on-line za vrijeme trajanja karantene sa ponuđenim 

odgovorima da ili ne. Pregled odgovora nalazi se u statistikama na razini sveučilišta i sastavnica, 

te pojedinačno uz svakog nastavnika/suradnika bez utjecaja na prosječnu ocjenu nastavnika. 

69.14% studenata  Kineziološkog fakulteta Osijek je ocijenilo da im je omogućeno polaganje 

ispita/kolokvija online.  

 

 

 



Rezultati studentske ankete Kineziološkog fakulteta Osijek 

Od 234 studenta Kineziološkog fakulteta Osijek, Jedinstvenu sveučilišnu anketu ispunilo je 195 

studenata, odnosno 83,33% studenata. Prosječna ocjena Kineziološkog fakulteta Osijek po svim 

pitanjima je 4,74. Studenti Kineziološkog fakulteta Osijek su u Jedinstvenoj sveučilišnoj anketi 

ocjenjivali rad 61-og nastavnika i suradnika. Slijedom navedenog, postotak ispunjenih anketa na 

Kineziološkom fakulteta Osijek u akademskoj 2020./2021.godini je bio iznad prosjeka Sveučilišta.  

 

       Slika 1 Ukupni broj ispunjenih anketa 

 

 

 

 

 

Slika 2 Prosječna ocjena sastavnica po akademskim godinama 

 



Tablica 1. Anketna pitanja, usporedba UNIOS-a i KIFOS-a 

 

Uvidom u rezultate studentskih odgovora na anketna pitanja na razini Sveučilišta i u usporedbi s 

odgovorom studenata s Kineziološkog fakulteta Osijek (Tablica 1), a u vezi dostupnosti nastavnika 

za konzultacije, kvaliteti i dostupnosti nastavnih materijala, razumljivosti predavanja i vježbi te 

korektnosti nastavnika u ocjenjivanju, vidljivo je prosječno veće zadovoljstvo studenata 

Kineziološkog fakulteta Osijek. Neznatno manje zadovoljstvo studenata Kineziološkog fakulteta 

Osijek je na postavljeno pitanje u vezi redovitosti održavanja nastave što je razumljivo obzirom 

na neminovne tekuće izmjene u rasporedu sati sukladno obvezama i dostupnosti vanjskih 

suradnika Fakulteta te nastavnih baza. Fakultet uz potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

kontinuirano radi na osiguranju većeg broja uposlenja nastavnika te podizanju kvalitete održavanja 

nastave. 

 

Slika 3 Dijagram prosječnih ocjena po pitanjima 1-5 

 

 

 

 

SASTAVNICA 

 

Pitanje 1 

 

 

Pitanje 2 

 

Pitanje 3 

 

 

Pitanje 4 

 

 

Pitanje 5 

 

Je li 

nastavnik/suradnik 

dostupan za 

konzultacije 

Jesu li 

nastavni 

materijali 

kvalitetni i 

dostupni 

Jesu li 

predavanja/vježbe 

jasne i razumljive? 

  Održava li 

nastavnik/suradnik 

redovito nastavu? 

Je li 

nastavnik/ 

suradnik 

korektan u 

ocjenjivanju? 

UNIOS 4.729 4.665 4.620 4.803 4.688 

KIFOS 4.743 4.730 4.720 4.779 4.737 



 


