Врз основа на член 94 точка 43, во врска со член 55 став 5 од Законот за високото
образование и член 193 и член 283 точка 21 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 190-та седница одржана на ден
28.04.2021 година, го донесе следното

УПАТСТВОТО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

УПАТСТВОТО ЗА СТУДЕНТСКА АНКЕТА
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И ЕДИНИЦИТЕ
УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТИ
ЗА СТУДЕНТСКО АНКЕТИРАЊЕ ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТ

Член 1
Со ова Упатство се врши изменување и дополнување на Упатството за студентска анкета на
Универзитетот и единиците, Упатство за студенти за студентско анкетирање преку iKnow
системот, објавено во Билтенот на Универзитетот бр. 463 од 01.11.2019 година.
Во Содржината, после глава V, се додаваат 3 нови глави:
VI. Полнување на анкетни прашалници за студенти на прв циклус студии................ 6
VII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на втор циклус студии......... 13
VIII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на трет циклус студии........ 16
Член 2
Во глава II. Видови и содржина на анкетните прашалници, ставот 3 се заменува со два
нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„Студентите на втор циклус студии пополнуваат еден вид на анкетен прашалник:
 Анкетен прашалник за оценување на квалитетот на студиските програми и наставнообразовната дејност на академскиот кадар на втор циклус студии.
Студентите на трет циклус студии пополнуваат еден вид на анкетен прашалник:
 Анкетен прашалник за оценување на квалитетот на студиските програми и наставнообразовната дејност на академскиот кадар на трет циклус студии.“
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Член 3
Во глава IV. Начин на спроведување на студентското анкетирање, после ставот 2 се
додава нов став 3 кој гласи:
„Последното прашање во сите анкетни прашалници е т.н. отворено прашање, каде
студентите може да побараат дополнителни информации и/или да внесат коментари, сугестии,
забелешки во однос на прашања што не се опфатени со прашалникот.“
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
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Член 4
Во глава V. Начин на пополнување на анкетните прашалници, во ставот 3, после првата
реченица, следните две реченици се заменуваат со:
„На крајот на секој анкетен прашалник се притиска на копчето „Зачувај“, со што
пополнувањето на анкетниот прашалник е завршено. Со истата постапка се продолжува и за сите
генерирани анкетни прашалници.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Потоа се појавуваат анкети за сите предмети што студентот ги слушал во изминатиот
семестар, како и анкета за студиската програма за студентите на прв циклус студии, додека за
студентите од втор и трет циклус се појавува само еден анкетен прашалник. Дополнително,
студентите добиваат порака за анонимноста на анкетата и бројот на анкети што треба да се
одговорат.“
Останатиот текст и слики од оваа глава V. се заменуваат со три нови глави VI, VII и VIII,
кои гласат:
„ VI Пополнување на анкетни прашалници за студенти на прв циклус студии
Следниот текст се однесува за анкетирањето на прв циклус:

За оценување на академскиот кадар и на соработниците, се притиска на прозорецот со
името на соодветниот предмет.
Доколку некој предмет го предаваат повеќе наставници или, пак, вежбите ги одржуваат
повеќе соработници, од паѓачката листа се избира наставникот/соработникот кај кој студентот
посетувал настава/вежби по дадениот предмет. Потоа се притиска на копчето „Започни“, како
што е прикажано на наредните слики:
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На крајот од секој анкетен прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:
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По завршување на сите прашања од секој прашалник, се притиска на копчето „Зачувај“:

По завршување со анкетниот прашалник за наставниот кадар се пополнуваат анкетните
прашалници за соработниците, за оние предмети по кои се ангажирани соработници. Чекорите за
одговарање се прикажани на следните слики:
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На крајот на прашалникот се притиска на копчето „Зачувај“:
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Покрај пополнување на претходно наведените анкетни прашалници, студентот пополнува
анкетен прашалник за студиската програма на којашто студира, со притискање на копчето
„Започни“:
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По завршување со последното прашање од овој прашалник, студентот може да напише
коментари, сугестии и забелешки:
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По завршување на сите прашања и од овој прашалник, студентот притиска на копчето
„Зачувај“:

Доколку при пополнување на електронските студентски анкети, студентот се соочи со
каков било проблем од техничка природа, тој треба да се обрати до лицето задолжено за
одржување на iKnow системот на единицата.
VII Пополнување на анкетни прашалници за студенти на втор циклус студии
По најавувањето се појавуваат следните прозорци:

За да се започне со анкетирање треба да се притисне на копчето „Започни“:
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Студентот ги одговара прашањата, така што со притискање на копчето „Следно“ се оди
на наредно прашање, а со притискање на копчето „Назад“ се оди на претходното прашање:

На крајот од анкетниот прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:
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По завршување на сите прашања од прашалникот, се притиска на копчето „Зачувај:

VIII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на трет циклус студии
По најавувањето се појавуваат следните прозорци:

За да се започне со анкетирање треба да се притисне на копчето „Започни“:

10

Студентот ги одговара прашањата, така што со притискање на копчето „Следно“ се оди
на наредно прашање, а со притискање на копчето „Назад“ се оди на претходното прашање:

На крајот од анкетниот прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:
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По завршување на сите прашања од прашалникот, се притиска на копчето „Зачувај“:“
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Член 5
Во насловот ПРЕПОРАКИ ДО СТУДЕНТИТЕ, алинеите се менуваат и гласат:
Посветете доволно време за пополнување на анкетните прашалници.
Студентите на прв циклус студии вообичаено би требало да пополнат околу 8 (осум)
анкетни прашалници за ислушани 5 (пет) предмети.
Студентите на втор циклус и трет циклус студии пополнуваат само еден анкетен прашалник
и имаат можност да изберат дали ќе го пополнат на македонски или англиски јазик.
Пополнувањето на анкетните прашалници треба да биде непристрасно и објективно.
Пополнувањето на анкетните прашалници правете го во мирна, пријатна средина.
Пополнувањето на анкетните прашалници, не треба да биде во присуство на Ваши колеги
студенти, наставници/соработници или други лица кои, од кои било причини, можат да
влијаат врз Вашето објективно расудување.
За дополнително објаснување во врска со начинот на пополнување на анкетните
прашалници, консултирајте се со студент кој веќе успешно ги пополнил истите.
Член 6
Ова Упатство за изменување и дополнување на Упатството за студентска анкета на
Универзитетот и единиците, Упатство за студенти за студентско анкетирање преку iKnow
системот влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола.

Проф. д-р Пеце Николовски с.р.
Претседател на Сенат
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