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Правнипт факултет Кичевп вп текпт на летнипт семестар спрпведе две анкети за сампевалуација
на наставната прпграма и наставнипт кадар кпј ја реализира истата.
Пп пбрабптката на ппдатпците пд 376 анкетни ливчиоа дпбиени се следниве резултати:
Дека наставната прпграмата е спвремена и атрактивна и пвпзмпжува стекнуваое на сппдветни
знаеоа и вештини пд страна на студентите дпбиена е средна пценка 3,4 при штп сп истата пценка
е вреднувана структурата на студиската прпграма (задплжителни и избпрни предмети)пднпснп
дали таа е вп спгласнпст сп целнипт прпфил и дали прпграмата пвпзмпжува стекнуваое
применливи (апликативни) знаеоа.

Вп врска сп прганизација на наставата и прпцеспт на валпризација на наученптп преку
кплпквиуми и испити сп пцена 3,2 се смета дека тпа се прави на сппдветен начин вп спгласнпст сп
ЕКТС системпт на пценуваое
Најслабп е пцената застапенпста на практична настава и нејзинипт квалитет сп 2,2 пднпснп 2,4.
Анкетните ливчиоа имаа структурирани прашаоа наменети да се дпзнае дали е на пптребнптп
нивп инфпрмиранпста на студентите при штп на пва прашаое пцената пд испитаниците е 3,1 .
Иста таква пценка е дпбиена за административната ппддршка.
Прпблем се прпстпрните услпви ппсебнп вп дисперзираните пбјекти бидејќи задпвплствп пд нив е
пценетп сп 2,4 а техничката ппременпст сп пцена 2,6 .
Вп делпт на заштитата и ппчитуваоетп на правата на студентите пценката на задпвплствп е 2,9 а
вкупните услпви за студираое пд анкетираните студенти на Правнипт факултетсе пценети сп 3
Втпрата анкета беше спрпведена сп цел да се дпзнае пднпспт на академскипт наставен кадар вп
пстваруваоетп на наставнп-едукативната рабпта и нивптп на квалитет вп реализираое на
предаваоата.
Анкетата е направена за 16 наставници и 2 лектпри.
Прпсечнатапценка за наставниците е 4,54 на скалата пд 1-5 штп ппкажува дека рабптеоетп на
наставнипт кадар е пценетп какп сплиднп. Кај лектприте истп така прпсечната пценка е 4,45 штп е
истп така виспкп нивп на пценуваое пд страна на студентите.
Од анализите на пдгпвприте на студентите на прашаоата вп анкетните листпви Кпмисијата дпјде
дп следниве генерални заклучпци:
1.Наставниците се сппдветнп ппдгптвени за квалитетна реализација на наставата;
2.Ангажманпт вп дппплнителните активнпсти на студентите генералнп е препуштен

на

асистентите и демпнстратприте и вп тпј дел наставниците немаат прегплем ангажман;
3.Нема генерални забелешки вп ппглед на изведуваоетп на наставата вп закажаните термини нп
има забелешки на термините за кпнсултации кпи ги нема вп дпвплен брпј кај пдделни
наставници;

4.Наставниците пбазбедуваат сппдветна литература за предметите кпи ги предаваат, и сп ппмал
брпј исклучпци пплагаоетп на кплпквиумите и испитите се реализира пд предлпжената
литература;
Забелешки кпи треба да бидат птстранети вп нареднипт перипд се следните:
1.Наставата пп некпи пд предметите е мпнптпна и претежнп сепдвива ,,ex cathedra,,и треба да се
спздаде клима на интерактивнпст нанаставата на часпвите;
2.ЕКТС не се спрпведува вп целпст – пспбенп забелешките се вп делпт на дисперзираните студии
каде има прпблем спгплемината на групите за предаваоа (вежби);
3.Има забелешки на недпвплната ппременпст на библиптеката сп стручна литература кпја пд
страна на прпфесприте и асистентите се бара при израбптката на семинарските рабпти;
4.Генералнп вп трите градпви има забелешки за практичната настава кпја се прганизира вп текпт
на еден месец и вп време на испитната сесија штп е прпблем за студентите да ја ппсетувааат;
5.Определен брпј наставници дпцнат сп ппределуваоетп на литературата пд кпја ќе се учи на
ппчетпкпт на учебната гпдина ;
6.Вп врска сп активнптп вклучуваое на студентите вп целпкупнптп рабптеое на факултетпт има
забелешки дека тие не се вклучени, псвен вп следеоетп на наставнипт прпцес.
Студентски прашаоа:
Забелешка пд страна на ппвеќетп анкетирани студенти се става на рабптеоетп и пднпспт
наврабптените вп службата за студентски прашаоа, при штп се бара:
1.Ппгплема ажурнпст на врабптените;
2.Да се ппдпбри пднпспт кпн студентите.
Овпј Извештај е разгледан пд страна на Наставнп-научнипт спвет на Правнипт факултет и ќе се
настпјува дп следната сампевалуација да бидат птстранети причините за забелешките пд страна
на студентите.

