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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 2021./2022. 

godinu.  

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2021./2022. godinu provedena je na 

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2022. 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 10 398 studenata što je 71.464% od ukupno 14 550 studenata koji su mogli 

pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 54.02% (Pravni fakultet) do 95.13% 

(Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo). Evaluirano je 2187 nastavnika i suradnika sa svih 

godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 258 

850 anketa i time odgovorili na 1 294 250 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 4,72. 

 

Rezultati studentske ankete Kineziološkog fakulteta Osijek 

Od 318 studenta Kineziološkog fakulteta Osijek, Jedinstvenu sveučilišnu anketu ispunilo je 269 

studenata, odnosno 84,59% studenata, dok  na razini Sveučilišta postotak iznosi 71.46 %. 

Prosječna ocjena Kineziološkog fakulteta Osijek po svim pitanjima je 4,576. Studenti 

Kineziološkog fakulteta Osijek su u Jedinstvenoj sveučilišnoj anketi ocjenjivali rad 54 nastavnika 

i suradnika. Slijedom navedenog, postotak ispunjenih anketa na Kineziološkom fakulteta Osijek u 

akademskoj 2021./2022.  godini je bio iznad prosjeka Sveučilišta.  

 

Tablica 1 - Postotak ispunjenih anketa po akademskim godinama 

Sastavnica Ak. god. 20./21. Ak.  god. 21./22. 

UNIOS 64.66% 71.46 % 

KIFOS 83.33 % 84.59 % 
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Slika 1 - Ukupni broj ispunjenih anketa 

 

Tablica 2 - Broj ocjenjenih nastavnika/suradnika po akademskim godinama 

Sastavnica Ak. god. 2020./2021/ Ak. god. 2021./2022. 

UNIOS 2043 2187 

KIFOS 61 54 
 

Slika 2 - Prosječna ocjena sastavnica po akademskim godinama 
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Tablica 3 - Anketna pitanja, usporedba UNIOS-a i KIFOS-a 

 

Na pitanja: „Smatrate li da ste tijekom studiranja doživjeli nešto od navedenog u odnosu s nastavnicima, 

suradnicima, administrativnim ili drugim osobljem“:  

1. bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente, a da sa sigurnošću možete tvrditi da 

je to bilo zbog vaše nacionalne ili etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, spola, tjelesnih 

karakteristika ili invaliditeta, seksualne orijentacije, bračnog ili imovinskog statusa, političke ili 

vrijednosne orijentacije, odgovori na razini Kineziološkog fakulteta Osijek i Sveučilišta ukupno 

su bili sljedeći. 

 

Sastavnica                            Studenti                                   Studentice                        Ukupno 

                                             broj (postotak)                         broj (postotak)                 broj (postotak) 

 

Kineziološki fakultet           7 (3.66%)                                 5 (6.49%)                        12 (4.48%) 

 

Sveučilište ukupno             56 (1.55%)                                99 (1.49%)                      155 (1.51%) 

 

2. uznemiravanje (neželjeno ponašanje bilo koje vrste usmjereno prema Vama) zbog vlastite 

nacionalne ili etničke pripadnosti, vjeroispovijesti, spola, tjelesnih karakteristika ili invaliditeta, 

seksualne orijentacije, bračnog ili imovinskog statusa, političke ili vrijednosne orijentacije. 

Sastavnica                            Studenti                                   Studentice                        Ukupno 

                                             broj (postotak)                         broj (postotak)                 broj (postotak) 

Kineziološki fakultet           5 (2.63%)                                 2 (2.6%)                           7 (2.62%) 

 

Sveučilište ukupno             38 (1.05%)                                57 (0.86%)                        95 (0.93 %) 

 

 
 
 

 

SASTAVNIC

A 

 

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 4.757 4.671 4.651 4.817 4.718 

KIFOS 4.563 4.552 4.559 4.630 4.578 
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3. neželjena ponašanja (verbalna ili neverbalna) koja su seksualne naravi 

 

Sastavnica                            Studenti                                   Studentice                        Ukupno 

                                             broj (postotak)                         broj (postotak)                 broj (postotak) 

Kineziološki fakultet            1 (0.53%)                                3 (3.9%)                           4 (1.51%) 

 

Sveučilište ukupno             17 (0.47%)                                58 (0.87%)                       75 (0.73%) 

 

4. svjedočili bilo kakvom ponašanju za koje odgovorno možete tvrditi da je bilo diskriminacija, 

    uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje na temelju gore navedenih osobina 

   

Sastavnica                            Studenti                                   Studentice                        Ukupno 

                                             broj (postotak)                         broj (postotak)                 broj (postotak) 

Kineziološki fakultet           7 (3.65%)                                  3 (3.9%)                          10 (3.72%) 

 

Sveučilište ukupno              84 (2.32%)                                134 (2.02%)                     218 (2.12%) 


