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Kratka uputa završenim studentima 

Prilog br.3 

Ova anketa dio je sustavnog ispitivanja o tome na koji način  završeni studenti percipiraju i vrednuju rad   na studijskom 
odjelu gdje su završili prvi stupanj visokog obrazovanja. U skladu je s međunarodnim standardima u visokom obrazovanju a 
ima za cilj dobivanja potrebnih informacija za poboljšanje ukupne nastave i obrazovanja na Sveučilištu. 
Cijeneći Vaše dragocjeno vrijeme i preuzete obveze molimo Vas   da date svoje odgovore na dolje postavljena pitanja jer samo 
tako će biti moguće dobiti pravu sliku kvalitete rada i studiranja na našem sveučilištu. 
Za popunjavanje anketnog obrasca koristite isključivo obične olovke ili crne/plave „kemijske“, a nikako fluorescentne 
flomastere ili druge pisaljke u bojama. Odgovarajte tako da prekrižite vidljivo po jedan od ponuđenih odgovora (1, 2, 3, 4, ili 
5) 
 

ANKETA ZAVRŠENIH STUDENATA 
 
 

Studijski odjel Sveučilišta na 
kojem ste završili studij: Datum i godina završetka 

studija: Vaše cijenjeno  ime i prezime: 

Tvrtka u kojoj ste se zaposlili bavi se: 

Na zaposlenje ste čekali: 
a) Manje od tri mjeseca 
b) 3 do 6 mjeseci  
c) 7 do 12 mjeseci 
d) Više od 1 godine 
e) Još sam nezaposlen/nezaposlena 

1. Ocijenite s ocjenama od 1 do 5 Vašu osposobljenost za pojedina 
znanja i vještine koje ste stekli tijekom studiranja na 
Sveučilištu 

Ocjena 

Stručna znanja 1 2 3 4 5 
Samostalnost u radu 1 2 3 4 5 
Uključivanje u timski i grupni rad 1 2 3 4 5 
Rad s računalom i korištenje potrebnih alata na računalima 1 2 3 4 5 
Fleksibilnost 1 2 3 4 5 

2. Nakon iskustva primjene stečenih znanja u praksi molimo iznesite svoje mišljenje o: 
a) Što je bilo dobro i korisno od znanja koja ste stekli tijekom školovanja na Sveučilištu? 

b) Što mislite da nije bilo dobro ili je bilo suvišno tijekom školovanja na Sveučilištu? 

c) Što mislite da bi trebalo promijeniti ili dodati u nastavni program Vašeg studija? 

3. Što bi posebno istaknuli kao dobro na Sveučilištu? 

4. Što bi posebno istaknuli kao loše na Sveučilištu? 

 
 

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJU 
(Vaša procjena bit će statistički obrađena i analizirana, a cilj joj je unapređenje kvalitete nastave) 

 
 
 
 

1 


