
 

Анализа резултата анкете о мишљењу студената о упису на 

Физички факултет и ко је највише утицао на њихову одлуку. 

Анкета је намењена студентима основних академских, мастер и докторских студија 

Физичког факултета.  130 студената је одговорило на питања ове анкете. 

Анкета се састојала од следећих питања: 

1. Пол 

2. Смер 

а) Општа физика, б) Теоријска и експериментална физика, ц) Примењена физика, д) 

Метеорологија, е) Мастер опште физике, ф) Мастер Теоријске и експерименталне физике 

г) Мастер Примењена и компјутерска физика, д) Мастер метеорологије, е) Докторске 

студије физике, ф) Докторске студије метеорологије. 

3. Успех у средњој школи: 

а) одличан, б) врло добар, ц) добар, д) довољан. 

4. Оцените оценом од 1 до 5 ваш утисак о Физичком факултету пре него што сте га 

уписали. 

5. Који од поменутих извора је највише утицао на вашу одлуку да упишете Физички 

факулте? 

а) Наставници, б) другови из средње школе, в) родитељи и родбина, г) студенти мог 

факултета, д) студенти другог факултета, ђ) запослени у струци, е) запослени на 

факултету, ж) друштвене мреже, з) web странице, и) класични медији, ј) промотивне 

кампање, к) сајмови образовања, л) самостална одлука. 

6. На следећа питања одговорите са тачно и нетачно: 

а) Добио сам негативне коментаре пре уписа, 

б) Размишљао сам да упишем други факултет, 

ц) Овај факултет ми је друга жеља. 

7. Након завршетка основних студија планирате: 

а) мастер, 



б) мастер на другом факултету, 

ц) посао, 

д) посао у иностранству , 

е) мастер у иностеанству, 

ф) друго. 

8. Након завршетка мастер студија планирате: 

а) докторске, 

б) докторске студије на другом факултету, 

в) докторске дтудије у иностранству, 

г) посао, 

д) посао у иностранству. 

9. Да ли сте током основних студија променили првобитно мишљење  и ставове о 

Физичком факултету? 

а) нисам, б) јесам -на боље, в) јесам на горе. 

10. Да опет имате право да бирате да ли би изабрали Физички факултет ? 

а) да, б) не. 

 

На слици 1 дата је расподела по питању број 1. 

 



Слика 1. Расподела одговора на питање бр.1. 

На слици 2 је приказани одговори анкетираних за уписан студијски програм.  

Слика 2. Расподела анкетираних према питању о уписаном студијском програму. 

На слици 3 је приказана расподела анкетираних студената према успеху из средње школе. 

 

 

Слика 3 Расподела анкетираних студената према успеху из средње школе (Питање 

бр 3.) 

На слици 4 је приказана расподела анкетираних студената према оценама којом 

вреднују утисак о Физичком факултет који су имали пре уписа. 



 

Слика 4. Расподела анкетираних студената према оцени којом вреднују општи утисак о 

Физичком факултету пре уписа. 

 

На слици 5 су приказани одговори на питање који од набројаних извора је највише утицао 

на одлуку да упишу Физички факултет. 

 

 

Слика 5. Расподела одговора анкетираних студената на питање који од извора је највише 

утицао на њихову одлуку да упишу Физички факултет. 

На слици 6 су приказани одговори на неколико питања о факултету.  



 

Слика 6. Расподела одговора анкетираних студената на питања: а) Добио сам негативне 

коментаре о факултету пре уписа, б) Размишљао сам да упишем други факултет, ц) Овај 

факултет ми је друга жеља. 

 

На слици 7 је приказана расподела анкетираних студената према плановима после студија. 

 

Слика 7. Расподела анкетираних студената према плановима после студија. 

На слици 8 су представљени одговори студената на питање шта планирају након 

завршених мастер студија. 



 

Слика 8. Расподела одговара анкетираних студената о плановима после завршетка мастер 

студија. 

На слици 9 је приказана расподела одговора анкетираних студенат на питање да ли су 

током студија променили првобитно мишљење о Физичком факултету. 

 

 

Слика 9. Расподела одговора анкетираних студената на питање да ли су променили 

првобитно мишљење о факултету у току студирања. 

На слици 10 је представљена расподела одговора студената на питање да ли би поново 

уписали Физички факултет. 



 

Слика 10. Расподела одговора анкетираних студената на питање да ли би поново уписали 

Физички факултет. 

На основу одговора које су дали анкетирани студенти основних, мастер и докторских 

студија може се издвојити следеће. Међу анкетираним студентима у највећем проценту су 

они који студирају студијски програм Теоријска и експериментална физика (32,3%) и 

Примењена и компјутерска физика (28,5%). У средњој школи успех одличан је имало 87% 

студената. 

Општи утисак који су имали о Физичком факултету пре уписивања факултета, 33,1% 

анкетираних оценио је оценом 5 (пет) и 47,7% анкетираних  оценом 4 (четири).  

Њих 85% је самостално одлучило да упишу Физички факултет. 

После основних студија, 53% ће уписти мастер академске студије. 

Након завршетка Мастер академских студија 26,6 % анкетираних планира да упише 

докторске на Физичком факултету. 

На питање да ли би поново уписали Физички факултет, позитиван одговор дало је 66,2% 

анкетираних.  


