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Сажетак
Ева лу а ци ја вред но сти не ког сту диј ског про гра ма пред ста вља 

про це ну за до вољ ства раз ли чи тим аспек ти ма ње го вих не по сред них 
ко ри сни ка – у овом слу ча ју сту де на та со ци јал не по ли ти ке и со ци-
јал ног ра да. Овај рад има за циљ да при ка же ре зул та те ева лу а ци је 
сту диј ских про гра ма основ них и ма стер ака дем ских сту ди ја Со ци-
јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ева лу а ци ја је усме ре на на ор га ни за ци ју 
и са др жај сту диј ских про гра ма, на од нос сту де на та и на став ни ка 
пре ма њи ма, као и на пред но сти и сла бо сти ових про гра ма и на чин 
њи хо вог уна пре ђе ња. У пе ри о ду од ја ну а ра до ју на 2016. го ди не 
спро ве де не су ан ке те, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин ди ви ду ал ни 
ин тер вјуи са на став ни ци ма у ци љу при ку пља ња нео п ход них по да-
та ка. Ре зул та ти су ука за ли да су сту ден ти и на став ни ци за до вољ ни 
уве де ним ино ва ци ја ма, пре све га са др жа јем ових кур се ва и ква ли-
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те том на ста ве ко ја им омо гу ћа ва да ље уса вр ша ва ње зна ња и прак-
тич них ве шти на ре ле вант них за бу ду ћу прак су. Ис так ну та је ве ћа 
по тре ба за прак сом, као и за дру га чи јом ор га ни за ци јом на ста ве, 
што је у од но су на ре ал не мо гућ но сти сту де на та за по ха ђа ње на-
ста ве, тре нут но те же ре а ли зо ва ти. Пре по ру ке по ла зни ка кур се ва 
ука зу ју на то да би би ло ве о ма ко ри сно у бу дућ но сти сма њи ти број 
те о риј ских, по ли ти ко ло шких пред ме та и про ши ри ти фонд ча со ва 
по сто је ћих кур се ва или обо га ти ти са др жа је про гра ма још не ким 
кур се ви ма ре ле вант ним за со ци јал ну за шти ту, а ко ји тре нут но не-
до ста ју. 
Кључнеречи: ева лу а ци ја, сту диј ски про грам, со ци јал ни рад, со ци јал на 

по ли ти ка.

1.ПОЈАМЕВАЛУАЦИЈЕ
ИЦИЉЕВИИСТРАЖИВАЊА

Ева лу а ци ја је си сте ма тич на и објек тив на про це на про јек та 
ко ји је у то ку или за вр шен, про гра ма или по ли ти ке, ње ног ди зај на, 
им пле мен та ци је и ре зул та та.1) У нај ши рем сми слу, ева лу а ци ја се 
ба ви ефи ка сно шћу, од но сно про ве ра ва да ли је све што је пред ви-
ђе но и ура ђе но и до ка квих је то ефе ка та до ве ло.2) Ре зул та ти ева лу-
а ци је до при но се одр жа њу или уна пре ђе њу ка ва ли те та не ког про-
гра ма, а та ко ђе, омо гу ћа ва ју да бу ду ће пла ни ра ње бу де за сно ва но 
на до ка зи ма. Дру гим ре чи ма, ева лу а ци ја пред ста вља са став ни део 
ак ту ел ног ци клу са пла ни ра ња про гра ма, ње го ве им пле мен та ци је и 
уна пре ђе ња.3)

Ева лу а ци ја вас пит но-обра зов ног про це са под ра зу ме ва при-
ку пља ње по да та ка и ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма, у свр ху до но-
ше ња од лу ка у вас пи та њу и обра зо ва њу.4) На став ни про цес мо же 
се ева лу и ра ти то ком ње го ва тра ја ња (фор ма тив на ева лу а ци ја), ка да 
пред ста вља ко ри сно упут ство ка ко нај бо ље оства ри ти по ста ље не 
ци ље ве, или на кра ју од ре ђе ног кур са, се ме стра или го ди не (су ма-
тив на ева лу а ци ја), ка да се утвр ђу је у ко јој ме ри је про грам оства-

1) Ро за ли ја Ба ко, РазвојневјештинеНВО-а–Евалуацијаимониторинг, Ре ги о нал ни цен-
тар за око лиш за цен трал ну и ис точ ну Евро пу, 2002, стр. 7.

2) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Та ма ра Џа мо ња-Иг ња то вић, Оперативноплани-
рањеуцентримазасоцијалнирад,Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 
2010, стр. 120.

3) Mic hael Qu inn Pat ton, QualitativeResearchandEvaluationMethods, (3ed Ed.), Sa ge Pu bli-
ca ti ons, Inc., Tho u sand Oaks, Lon don, New Del hi, 2002.

4) Исто
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рио по ста ље не ци ље ве.5) При ли ком ева лу а ци је на став ног про це са 
мо гу ће је ко ри сти ти раз ли чи те ева лу а циј ске по ступ ке као што су 
ан ке ти ра ње, ин тер вју и са ње, пра ће ње и по сма тра ње на став ног про-
це са, про це њи ва ње и про су ђи ва ње и сл.

Зна ча јан аспект про це не вред но сти не ког сту диј ског про-
гра ма је про це на за до вољ ства ње го вих не по сред них ко ри сни ка – 
у овом слу ча ју сту де на та со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. 
Ева лу а ци ја сту диј ског про гра ма Со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног 
ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, чи-
ји ће ре зул та ти би ти украт ко пред ста вље ни, део је ра да на Тем пус 
про јек ту (Strengthe ning Hig her Edu ca tion for So cial Po licy ma king 
and So cial Ser vi ces de li very – SHESPSS).6) Про је кат је имао за циљ
раз вој и уна пре ђе ње по сто је ћих обра зов них про гра ма у обла сти 
со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да, ка ко би обра зов ни си стем 
по ну дио ква ли фи ко ва не про фе си о нал це у овој обла сти по треб не 
на тр жи шту рад не сна ге у Ре пу бли ци Ср би ји.

Кон крет но, ева лу а ци ја је усме ре на на ор га ни за ци ју и са др-
жај сту диј ских про гра ма, на од нос сту де на та и на став ни ка пре ма 
њи ма, као и на сна ге и сла бо сти ових про гра ма и на чин њи хо вог 
уна пре ђе ња. У пе ри о ду од ја ну а ра до ју на 2016. го ди не спро ве де не 
су ан ке те, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин ди ви ду ал ни ин тер вјуи 
са на став ни ци ма у ци љу при ку пља ња нео п ход них по да та ка. Ка ко 
про гра ми основ них и ма стер ака дем ских сту ди ја со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка ни су уве-
де ни Тем пус про јек том, већ је са мо реч о им пле мен та ци ји че ти ри 
кур са на ма стер (Мултикултуралнисоцијалнирадиантидискри-
минативнеполитикеипраксе,Групнадинамикаипроцеси,Анти-
социјално понашање и Анализе социјалних политика),7) од но сно 

5) Bora Simmons, Designing Evaluation for Education Projects, Office of Education and 
Sustainable Development, NOAA, USA, 2005.

6)  Пројект је настао сарадњи шест универзитета и четири професионалне организације: 
Универзитета у Нишу, Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, 
Универзитетског колеџа Зеланд из Данске, Катанијског универзитета из Италије, 
Института за образовање Лондонског универзитета из Енглеске, Републичког завод за 
социјалну заштиту, Центра за самостални живот особа са инвалидитетом, Удружења 
стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијације центара за социјални рад 
Србије.

7) Мултикултурални социјални рад и антидискриминативне политике и праксе – циљ 
овог курса  је анализа специфичности различитих врста дискриминације, затим 
мера социјалне политике усмерених ка њеном сузбијању у различитим друштвеним 
подручјима, као и стицање знања и вештина о концептима, политикама, програмима 
и методама мултикултуралне, антидискриминативне и антипотчињавајуће праксе. 
Групнадинамикаипроцеси – циљ курса је стицање знања о  групним процесима који се 
одвијају у социјалном раду у различитим групама. На овом предмету, осим теоријских 
и методолошких знања, студенти кроз едукативно-искуствени рад стичу прилику да 
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два кур са на основ ним ака дем ским сту ди ја ма (Системскиприступ
усоцијалномрадуиКомуникацијскевештине),8) фо кус ева лу а ци је 
је упра во на но вим кур се ви ма, пра ћен по је ди ним про це на ма и ко-
мен та ри ма це ло куп них про гра ма, док jе са ма ева лу а ци ја усме ре на 
ка оства ре њу сле де ћих спе ци фич них ци ље ва:

1. Уста но ви ти ре дов ност сту де на та у по ха ђа њу на ста ве, као 
и ко ри шће ње кон сул та ци ја у окви ру ева лу и ра них кур се ва 
и сту диј ских про гра ма;

2. Ис пи та ти ни во за до вољ ства са др жа јем и ква ли те том на-
ста ве код сту де на та;

3. Утвр ди ти ни во за до вољ ства ко ри сно шћу и ор га ни за ци јом 
на ста ве кур се ва и про гра ма у це ли ни;

4. Ис пи та ти ни во за до вољ ства ра дом на став ни ка и са рад ни-
ка ан га жо ва них на кур се ви ма и про гра му у це ли ни, као и

5. Уста но ви ти ка ко на став ни ци оце њу ју ре ле вант ност са др-
жа ја и ор га ни за ци ју сту диј ских про гра ма спрам оче ки ва-
них ис хо да тих про гра ма.

2.МЕТОДЕИСТРАЖИВАЊА

Ева лу а ци ја кур се ва је спро ве де на при ме ном ме шо ви тог ме-
то да, као и тех ни ка за при ку пља ње кван ти та тив них и ква ли та тив-
них по да та ка. Ко ри шће не су сле де ће тех ни ке при ку пља ња по да та-
ка: упит ник за ева лу а ци ју са др жа ја сту диј ског про гра ма, упит ник 

доживе, разумеју и разрешавају различите врсте интрапсихичких и интерперсоналних 
конфликта.

 Антисоцијалнопонашање – циљ курса је оспособљавање студената за рад са особама 
са антисоцијалним понашањем и њиховим жртавама на основу сазнања  о терисјким 
концептима, факторима ризика и факторима заштите, успешним интервенцијама и 
техникама рада са особама са антисоцијаним понашањем и њиховим жртвама.

 Анализесоцијалнихполитика – циљ курса је стицање аналитичких знања и вештина из 
области социјалних политика, развијање критичке анализе постојећих и предложених 
програма и мера социјалне политике, увиђање начина на који политика утиче на праксу 
и на доношење одлука, као и анализирање и конципирање извештаја о социјалној 
политици.

8)  Системски приступ у социјалном раду – курс има за циљ да студенте уведе у системски 
начин размишљања и омогући  развој вештина системског рада са појединцем, 
породицом и другим еко-системима којима припада, оспособљавајући студенте за 
ефикасно коришћење  ресурса корисника и његове непосредне околине у решењу 
социјалних проблема, превазилажењу застоја и развијању капацитета за ефикасно 
решавање проблема и успешно задовољење потреба.

 Комуникацијске вештине – циљ курса је стицање основних вредности, нових знања и 
вештина комуникације неопходних за свакодневни рад социјалних радника усвајањем 
концепата, развијањем интересовања и рефлективне праксе  у контексту социјалног 
рада.
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за ева лу а ци ју кур се ва, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин тер вју са 
на став ни ци ма.

Кван ти та тив ни део ме то до ло ги је об у хва та два упит ни ка ко ја 
су на ме ње на сту ден ти ма, а ева лу и ра ју сту дент ски про грам и но во-
у ве де не кур се ве. Упит ни ци по ред оп штих де мо граф ских по да та ка, 
укљу чу ју про сеч ну оце ну то ком сту ди ра ња и ста тус сту ден та (бу-
џет, са мо фи нан си ра ње). 

Оце на сту диј ског про гра ма се утвр ђу је ше сто сте пе ном ска-
лом Ли кер то вог ти па ко ја се од но си на са др жај про гра ма, ор га ни-
за ци ју про гра ма и про це ну ква ли те та про гра ма. По ред ових пи та-
ња сту ден ти ма је оста вље на мо гућ ност да да ју ко мен тар о сна га ма 
и сла бо сти ма про гра ма, као и пред ло ге за уна пре ђе ње на ста ве.

Упит ник за ева лу а ци ју по је ди нач них кур се ва та ко ђе об у хва-
та оп шти део ко ји се од но си на ста тус сту ден та и де мо граф ске по-
дат ке, а по ред то га укљу чу је пе то сте пе не ска ле про це не ко је се од-
но се на сту дент ске про це не о из во ђе њу на ста ве и кон сул та ци ја ма, 
оце ни са др жа ја кур са, оце ни ква ли те та на ста ве, оце ни ко ри сно сти 
кур са, ор га ни за ци је и ра да на став ни ка и аси стен та на да том кур су. 
И овај упит ник укљу чу је ко мен тар сту ден та о пред но сти ма, сла бо-
сти ма и пред ло зи ма за уна пре ђе ње кур са.

Ква ли та тив не ме то де укљу чи ва ле су фо кус гру пе са сту ден-
ти ма ко ји су по ха ђа ли но ве кур се ве, као и ин тер вјуе са на став ни-
ци ма ко ји су уче ство ва ли у из во ђе њу истих.

Фо кус гру пе са сту ден ти ма су ор га ни зо ва не та ко да се кроз 
пи та ња ди ску ту ју те мат ске це ли не ве за не за са др жај кур са и про-
гра ма, ор га ни за ци ју сту дент ског про гра ма и кур са, ко ри сност сту-
диј ског про гра ма и кур са и ква ли тет на ста ве на кур су. Ор га ни зо-
ва не су две фо кус гру пе. Пр ва је во ђе на са шест сту де на та ма стер 
ака дем ских сту ди ја со ци јал ног ра да (5) и со ци јал не по ли ти ке (1), 
а дру га фо кус гру па укљу чи ва ла је се дам сту де на та основ них ака-
дем ских сту ди ја. 

Оба вље ни су и ин тер вјуи са че ти ри на став ни ка но вих кур-
се ва на ма стер ака дем ским сту ди ја ма со ци јал ног ра да и со ци јал не 
по ли ти ке. На осно ву њи хо вих од го во ра, ура ђе на је ква ли та тив на 
ана ли за про гра ма. 

Ин тер вјуи са на став ни ци ма су укљу чи ва ли те ме ре ле вант но-
сти и ја сно ће са др жа ја сту диј ског про гра ма спрам уло ге со ци јал-
ног рад ни ка, про це ну по ве за но сти ци ље ва пред ме та са ис хо ди ма 
про гра ма ма стер сту ди ја, у ко јој ме ри са др жај пред ме та при пре ма 
сту ден те за уло гу со ци јал ног рад ни ка, ка ко на став ни ци про це њу ју 
ор га ни за ци ју сту дент ског про гра ма, ка ко би уна пре ди ли сту дент-
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ски про грам и шта још сма тра ју ва жним за ре а ли за ци ју сту диј ског 
про гра ма.

3.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Ре зул та ти ана ли зе по да та ка би ће из ло же ни у од но су на по-
ста вље не ци ље ве ева лу а ци је и то у де ло ви ма ко ји се од но се на про-
цес и на ис ход сту диј ског про гра ма. 

Ка ко су сви ева лу и ра ни кур се ви из бор ни, у ева лу а ци ји сва-
ког кур са уче ство вао је раз ли чит број сту де на та. Бу ду ћи да се два 
но ва кур са на основ ним сту ди ја ма из во де на ви шим го ди на ма сту-
ди ја, а но вим про гра мом акре ди та ци је је об у хва ће на ак ту ел но са мо 
са да шња пр ва го ди на сту де на та (школ ска 2015/2016), ова два кур са 
ре а ли зо ва на су као до дат ни про гра ми чи је је по ха ђа ње би ло во лон-
тер ско, а вред но ва ни су као до да так ди пло ма за сту ден те ко ји су их 
по ха ђа ли и успе шно за вр ши ли. Од укуп но 38 упи са них сту де на та 
на ма стер ака дем ским сту ди ја ма со ци јал ног ра да, у ева лу а ци ји је 
уче ство ва ло 26, а од упи са них 22 сту ден та на ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма со ци јал не по ли ти ке, ева лу а ци ја је об у хва ти ла 7 сту де-
на та ко ји су слу ша ли но ви из бор ни пред мет. У пи ло ти ра ње но вих 
кур се ва на основ ним сту ди ја ма, би ло је во лон тер ски укљу че но по 
15 сту де на та III и IV го ди не (Та бе ла 1). 

Табела1. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли  
у ева лу а ци ји про гра ма

Про гра ми Број  
ис пи та ни ка Про це нат

Основ не сту ди је со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да 30 47.6

Ма стер ака дем ске сту ди је со ци-
јал не по ли ти ке 7 11.1

Ма стер ака дем ске сту ди је со ци-
јал ног ра да 26 41.3

Укуп но 63 100.0

Од укуп ног бро ја сту де на та ко ји су уче ство ва ли у ева лу а ци ји 
(N=63), у ева лу а ци ју по је ди них кур се ва би ли су укљу че ни го то во 
сви ко ји су их по ха ђа ли. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли у ева-
лу а ци ји по кур се ви ма је сле де ћи (Та бе ла 2). 
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Табела2. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли  

у ева лу а ци ји по кур се ви ма

Кур се ви Број  
ис пи та ни ка Про це нат

Ана ли за со ци јал них по ли ти ка 7 11.1
Ан ти со ци јал но по на ша ње 12 19.0
Груп на ди на ми ка и груп ни про це си 11 17.5
Мул ти кул ту рал ни со ци јал ни рад и ан ти ди-
скри ми на тив не и ан ти о пре сив не прак се 3 4.8

Си стем ски при ступ у со ци јал ном ра ду 15 23.8
Ко му ни ка циј ске ве шти не 15 23.8
Укуп но 63 100.0

Нај ма ње сту де на та је уче ство ва ло у ева лу а ци ји кур са Мул-
тикултурални социјални рад и антидискриминативне и антио-
пресивне праксе (све га три), за тим Анализе социјалних политика 
(7 сту де на та), док је оста ле кур се ве про це ни ло из ме ђу 10 и 15 сту-
де на та.

Ева лу а ци ја про гра ма спро ве де на је и на кра ју зим ског и 
лет њег се ме стра, по за вр шет ку кур се ва. У зим ском се ме стру об-
у хва ће но је 33 сту ден та ма стер ака дем ских сту ди ја, а у лет њем 30 
сту де на та основ них ака дем ских сту ди ја. У узор ку је би ло 53 сту-
дент ки ње (84%) и 10 сту де на та (16%). С об зи ром да се ра ди о ма-
стер про гра ми ма, ме ђу сту ден ти ма је че тво ро за по сле но, а 20 њих 
во лон ти ра, док је 32 не за по сле но (од то га 30 сту де на та основ них 
сту ди ја), а се дам њих ни је од го во ри ло на ово пи та ње. Про сеч на 
оце на сту де на та из узор ка је ви со ка, пре ко осам, с об зи ром да се 
ра ди о ма стер сту диј ском про гра му или до дат ној на ста ви на основ-
ним сту ди ја ма на до бро вољ ној ба зи.

3.1.Проценаорганизације,садржаја,
квалитетаикорисностикурсева

При су ство пре да ва њи ма је би ло ре дов но у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва (80%) или углав ном ре дов но, а све га дво је сту ден та је 
до ла зи ло не ре дов но. Про фе со ри су ре дов но одр жа ва ли на ста ву 
пре ма ми шље њу 90% сту де на та.

Ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја на ста ве, с об зи ром да се кур-
се ви ор га ни зу ју пр ви пут, оце не су ве о ма ви со ке (Гра фи кон 1). 
Укуп но 73% сту де на та је про це ни ло ор га ни за ци ју као од лич ну, 
17.5% као вр ло до бру, а све га њих не ко ли ко да ло ни же оце не.
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Про сеч ном оце ном ско ро 5 оце ње но је ажур но ин фор ми са-
ње сту де на та и до ста вља ње рас по ре да на ста ве на вре ме, а оце ном 
из над 4 оце ње ни су број и рас по ред ча со ва, као и про стор за одр-
жа ва ње на ста ве, за тим рад ко ор ди на то ра, по др шка струч не слу жбе 
и ин фор ма тив ност веб сај та. Сла би је су про це ње ни (од 3 до 3.5) 
би бли о теч ки фонд и ко ри шће ње са вре ме них сред ста ва на ста ве.

Графикон1. Про це на раз ли чи тих аспе ка та ор га ни за ци је на ста ве

На пи та ња о ор га ни за ци ји сту диј ског про гра ма, ис пи та ни ци 
су по хва ли ли рад сту дент ске слу жбе и web-сер ви са. Та ко ђе, би ли 
су јед но гла сни у оце ни до ступ но сти ли те ра ту ре и аде кват но сти 
про сто ри ја у ко ји ма се на ста ва из во ди ла, ис ти чу ћи да је ли те ра ту-
ра до ступ на (на мо ду лу Со ци јал на по ли ти ка и бес плат на), а про-
сто ри је аде кват не. За мер ки ни је би ло ни на рас по ред и број ча со ва. 

Ис пи та ни ци су се углав ном сло жи ли да су ча со ви прак тич-
но ор га ни зо ва ни и да их има до вољ но. С јед не стра не, због рад-
ног вре ме на и пу то ва ња оних ко ји до ла зе из ме ста ван Бе о гра да, 
сту ден ти сма тра ју да је бо ље што се на ста ва од ви ја су бо том. Ме-
ђу тим, ка ко је то он да це ло днев на на ста ва (по че ти ри ча са из два 
пред ме та), а исти пред ме ти се слу ша ју сва ке дру ге не де ље, до ла зи 
до за мо ра сту де на та и гу бит ка кон ти ну и те та. С дру ге стра не, ча со-
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ви ко ји би се од ви ја ли че ти ри да на у не де љи, ско ро сва ко по под не 
по два ча са из че ти ри кур са, би ли би ве ли ко оп те ре ће ње за сту ден-
те, а нео др жи ва ор га ни за ци ја за оне ко ји пу ту ју из уну тра шњо сти. 
То илу стру ју и са ми од го во ри ко ји ис ти чу и пред но сти и не до стат-
ке ова кве ор га ни за ци је:

Другачија динамика организовањапредавањаби била ко-
риснија.
Мислим да имамо довољан број часова, само је питање
продуктивностизбогначинанакојисучасовиорганизова-
ни(блокнастваодтрисата).
Што се предавања из једног курса одвијају две недеље и
штонисуправилнораспоређена,пасенатајначин губи
континуитет. Превелики је интервал између предавања
(двенедеље),павећинанасзаборавиочемујебилоречина
претходномпредавању.Такође,радисе3сатауконтину-
итету,пареткокооднасимаконцентрацијутрисата.
Менисечинидајепрактичноорганизованпрограмзбогљу-
дикојираде.
ЗбогљудикојинеживеуБеоградуизбогонихкојираде,
мислимда је у реду да часови буду викендом у виду блок
наставе,такодамислимдајераспоредусуштинидобар.

Ка да су у пи та њу пред но сти и не до ста ци/огра ни че ња у по-
гле ду ор га ни за ци је на ста ве, на став ни ци су ис та кли да им је од го-
ва ра ла блок на ста ва, бу ду ћи да су гру пе ма ње не го на основ ним 
сту ди ја ма успе ва ли да об ра де те му у це ло сти. Као не до ста так ве-
ћи на је на по ми ња ла не а де ква тан про стор за одр жа ва ње пре да ва ња, 
јер ве жба ње зах те ва отво рен про стор, а не кла сич не слу ша о ни це, 
али и у том по гле ду им је углав ном сту дент ска слу жба из ла зи ла у 
су срет. Пред ло зи за уна пре ђе ње пред ме та су се углав ном кре та ли 
у по гле ду оства ри ва ња ви ше прак тич ног ра да и ве жби, што је од 
стра не на став ни ка про це ње но као из у зет но зна чај но (Апсолутно
недостаје пракса, нема је намастеру, амислимда је преко по-
требна).

3.2.Степензадовољствасадржајем
иквалитетомнаставекодстудената

Про це на са др жа јапо ну ђе них кур се ва оце ње на је ве о ма ви-
со ко (Гра фи кон 2). Ско ро 70% сту де на та да ло је са др жа ју на ста ве 
нај ви шу оце ну, а њих 25% оце ни ло је кур се ве као вр ло до бре. Све-
га 5 сту де на та да ло је са др жа ју про гра ма оце ну ис под 4.

По сма тра но пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма са др жа ја кур-
се ва, све про сеч не оце не кре ћу се у ра спо ну из ме ђу 4 и 5, од но сно 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

100

стр. 91-108.

нај ве ћи број аспе ка та са др жа ја про гра ма има од лич ну оце ну пре ко 
4.5, а по себ но ја сно ћа и за ни мљи вост на ста ве, при пре мље ност пре-
да ва ча и њи хо во раз у ме ва ње уло ге, као и за сту пље ност те о ри је, док 
су ускла ђе ност са оче ки ва њи ма и ис хо ди ма про гра ма, као и за сту-
пље ност ве жби оце ње ни ма ло ни же, али та ко ђе оце на ма пре ко 4. 

Графикон2. Сте пен за до вољ ства сту де на та са др жа јем на ста ве

Ма њи број сту де на та, све га пе то ро, про це ни ло је и ма стер 
про грам у це ли ни. Из та бе ле се уоча ва да су сту ден ти ве о ма за до-
вољ ни и про гра мом у це ли ни, ко ји сво јим аспек ти ма са др жа ја не 
од сту па бит но од ква ли те та са др жа ја но вих кур се ва. 

На пи та ња ко ја се од но се на са др жај сту диј ског про гра ма/
кур се ва ве ћи на сту де на та у обе фо кус гру пе се са гла си ла да је сам 
про грам/курс за ни мљив. Ис пи та ни ци су про грам/кур се ве опи си ва-
ли при де ви ма за ни мљив, ко ри стан, прак ти чан, ак ту е лан. Оно што 
је по ре чи ма ис пи та ни ка до при не ло да сам про грам/кур се ви бу-
ду за ни мљи ви је сти ца ње кон крет них зна ња и њи хо ва прак тич на 
при ме на, као и под сти ца ње кри тич ког ми шље ња. Ис пи та ни ци су 
би ли по де ље ни ка да је реч о за сту пље но сти те о риј ских/прак тич-
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них пи та ња. Ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да до ми ни ра ју прак тич на 
пи та ња, тро је ис пи та ни ка сма тра да су и те о риј ска и прак тич на 
пи та ња под јед на ко за сту пље на, док са мо јед на ис пи та ни ца сма тра 
да је те о ри ја та ко ја до ми ни ра. На пи та ње о ја сно ћи и ре ле вант но-
сти из у ча ва них са др жа ја го то во сви ис пи та ни ци су се сло жи ли да 
су из у ча ва ни са др жа ји би ли ја сни, ре ле вант ни и кон крет ни, осим 
јед не ис пи та ни це ко ја је ис та кла да су јој не ки са др жа ји би ли кон-
фу зни. Од го во ри сту де на та то илу стру ју:

Више се потенцира креативнирад, који није пукарепро-
дукцијалитературе,већсезахтевакритичкомишљењеи
изношењеставаивиђењакојеимамоунекимобластима.
Допадамисетоштосумањегрупе,паможебољедасе
ради.
Отворенајеновасфераинформација.
Предавањасувишеструктуирананегоштојетослучајна
основнимстудијама.
Одговорностувезисапредавањима,предиспитнимобаве-
замајепребаченавишенастуденте.

Ка да је у пи та њу до при нос са др жа ја сту диј ског про гра ма у 
од но су на рад ну уло гу со ци јал ног рад ни ка на став ни ци су об ја сни-
ли ка ко је на чин ра да са ко ри сни ци ма ве о ма по ве зан са со ци јал ним 
ра дом и у ве зи са со ци јал ним ра дом. Упу ћи ва ње на слу жбе, рад са 
ко ри сни ци ма је у скла ду са уни вер зал ним при сту пом у со ци јал-
ном ра ду. На став ни ци су на сто ја ли да кре и ра ју пред мет у скла ду са 
са вре ме ним зах те ви ма со ци јал ног ра да Те о риј ски са др жа ји пред-
ме та има ју фо кус на зна чај не обла сти у со ци јал ном ра ду и со ци-
јал ној за шти ти. Са ма те о ри ја је ре ле вант на за раз у ме ва ње су шти не 
пред ме та. Ре ле вант на је за раз вој кри тич ког ми шље ња, ве шти на и 
етич ке све сти у ра ду са ко ри сни ци ма.

Ква ли тет на ста ве је та ко ђе оце њен нај ви шом оце ном од ве-
ћи не сту де на та (68.3%), док оста ли оце њу ју ква ли тет на ста ве као 
вр ло до бар (Гра фи кон 3). Све га су по три сту ден та да ла оце не 2 
или 3. Сви аспек ти ква ли те та на ста ве су про це ње ни од стра не сту-
де на та ви со ким оце на ма, у про се ку око 4.5, а нај ви ше су про це-
ње ни ра зно вр сност ме то да и ре дов ност одр жа ва ња на ста ве. Од нос 
про фе со ра пре ма сту ден ти ма и аде кват ност ли те ра ту ре су та ко ђе 
про це ње ни оце на ма пре ко 4.5.
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Графикон3. Сте пен за до вољ ства сту де на та ква ли те том на ста ве

На пи та ња о ква ли те ту на ста ве сви ис пи та ни цу су се сло жи-
ли да је ли те ра ту ра би ла аде кват на и ко ри сна. Сви ис пи та ни ци су 
оце ни ли као ко рек тан од нос на став ни ка пре ма сту ден ти ма:

Однос је бољи него на основним студијама. Због мањих
група,бољајекомуникацијаизмеђупрофесораистудена-
таиодносисукоректни.
Нијепримећенапристрасностпрофесора,коректнисуу
односусастудентима.

Сви про фе со ри су нам би ли до ступ ни. Мо гли смо да их кон-
так ти ра мо пу тем ма ил-а по пи та њу свих ди ле ма ко је смо има ли у 
ве зи са пред ме том. Од нос је за до во ља ва ју ћи.

На кра ју, сви ис пи та ни ци су из ра зи ли за до вољ ство због упи-
са на овај сту диј ски про грам. Као нај че шће раз ло ге за та кав свој 
став ис ти ца ли су сти ца ње но вих и про ду бљи ва ње по сто је ћих зна-
ња.
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Ка да је у пи та њу ко ри сност пред ме та у по гле ду раз во ја ком-
пе тен ци ја и ве шти на као и це ло жи вот ног уче ња, сви на став ни ци 
су ис та кли да су пред ме ти фор му ли са ни та ко да укљу чу ју са вла-
да ва ње по треб них ве шти на, а оста вља ју про стор за кон ти ну и ра но 
уса вр ша ва ње. 

Ко ри сност про гра ма од стра не сту де на та вред но ва на је у 
65.1% слу ча је ва као од лич на, а у 28.6% као ве о ма до бра (Гра фи кон 
4). Све га пе то ро сту де на та је ко ри сност про гра ма оце ни ло оце на ма 
ис под 4. Све про сеч не оце не раз ли чи тих аспе ка та ко ри сно сти про-
гра ма су та ко ђе око 4.5, а нај ви ше се по ка за ло ко ри сним сти ца ње 
ве шти на и ка па ци те та за це ло жи вот но уче ње, ма да су, по ред сти-
ца ња зна ња, и раз вој кри тич ког ми шље ња и спо соб ност фор ми ра-
ња про фе си о нал них ста во ва, као ве о ма ва жних аспе ка та про гра ма, 
про це ње ни ве о ма ви со ко.

Графикон4. Сте пен за до вољ ства сту де на та ко ри сно шћу на ста ве

При ступ про фе со ра, рад у ма лој гру пи, прак тич ни за да ци и 
кон крет ни при ме ри су ства ри ко је су ис пи та ни ци у ве ћи слу ча је-
ва на во ди ли као оно што им је нај ви ше по мо гло у усва ја њу но вих 
зна ња.
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Свакако,тоштојебиламалагрупа,блискостпрофесора
кадајеупитањурадумањојгрупи.Мисмобилиопуште-
нијизарадикомуникацију,каоипрактичневежбе.
Менисунајвишепомогликонкретнипримериивежбеси-
мулацијеукојимасмоучествовали,каоитоштосунас
осталенашеколегеипрофесоркеисправљалиаконегдепо-
грешимо,помагалиаконамјебиланеопходнапомоћ.

Ис пи та ни ци су нај че шће ис ти ца ли игру уло га (role-play), ве-
шти ну слу ша ња, ре флек сив ни днев ник, др во про бле ма и ци ље ва 
као кон крет не ве шти не/зна ња ко ја су усво ји ли. Та ко ђе, ис пи та ни-
ци су би ли јед но гла сни у оце ни да су сте че на зна ња/ве шти не под-
ста кли њи хо во кри тич ко ми шље ње.

Ис пи та ни ци су по тврд но и го то во јед но гла сно од го во ри ли 
и на пи та ње ко је се ти че спрем но сти за рад у си сте му со ци јал не 
за шти те. Сви су се сло жи ли да су на кон за вр ше ног сту диј ског про-
гра ма/од слу ша них кур се ва спрем ни ји за рад у си сте му со ци јал не 
за шти те, на рав но уз аде кват но мен тор ство.

Мислимдаузадекватноменторствојесамспреманзарад
усистемусоцијалнезаштите.
Јасеосећамспремнијеусмислудајеовајкурсменинанеки
начинподигаосамопоуздање.Садаимамјаснијуструктуру
штатребадарадим,штасмем,аштанесмемдапитам,
штатребадакажем,какотребадасепонашам–томи
једалонекесмерницеималомијеподиглосамопоуздање.
Јасеосећамспремнијимзарадјерсамстекаонекевешти-
некојемогудаприменимнесамоупрофесионалномраду,
већиусвакодневномживоту.

Сви ис пи та ни ци су ис та кли да је овај сту диј ски про грам/курс 
под ста као у њи ма же љу да се да ље уса вр ша ва ју у овој обла сти.

Да,свакакодасуподстакли.Јасамгенералноуписаласо-
цијалнирадзатоштосамтозаистаижелела,аовоми
јесамојошвишепродубиложељуданаставимдастичем
новазнања,какотеоријскатакоипрактична,изовеобла-
сти.Додалабихдасунамдалидобруосновузадаљеуса-
вршавање.

Ква ли тет про фе со ра је про це њен нај ви шим оце на ма. Укуп но 
82.5 сту де на та сма тра да су про фе со ри од лич ни, док је по но во са-
мо пе то ро сту де на та да ло про фе со ри ма оце ну ис под 4. Аси стен ти 
ни су уче ство ва ли у из во ђе њу на ста ве, сем у слу ча ју јед ног кур са 
на основ ним сту ди ја ма, а њен рад је про це њен нај ви шом про сеч-
ном оце ном 5.
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Ева лу а ци ја про гра ма у це ли ни је ура ђе на са мо као до пу на 
ева лу а ци је но вих кур се ва и ура ђе на је на ма лом бро ју сту де на та 
(N=5). Ов де ће би ти при ка за не са мо про сеч не оце не свих до са да 
опи са них еле ме на та ева лу а ци је, ко је по ка зу ју ве о ма ви сок сте пен 
за до вољ ства сту де на та ма стер про гра мом со ци јал ног ра да у це ли-
ни.

Табела3. Про це на сту де на та о са др жа ју,  
ква ли те ту и ко ри сно сти кур се ва

N Min. Max. M SD
Ја сно ћа 5 5 5 5.00 .000
Ускла ђе ност са оче ки ва њи ма 5 3 5 4.20 .837
Ускла ђе ност са ис хо ди ма 5 3 5 4.20 .837
За ни мљи вост 5 4 5 4.80 .447
За сту пље ност те о ри је 5 3 5 4.60 .894
За сту пље ност ве жби 5 2 5 4.00 1.225
Раз у ме ва ње проф. уло ге 5 4 5 4.80 .447
При пре ма за про фе си ју 5 4 5 4.80 .447
Са др жај – укуп на оце на 5 4 5 4.80 .447
Број ча со ва 5 4 5 4.60 .548
Рас по ред ча со ва 5 3 5 4.20 .837
Ме сто и про стор 4 3 5 4.25 .957
Опре мље ност 4 3 5 4.00 1.155
Бла го вре мен рас по ред 5 5 5 5.00 .000
Са вре ме на сред ства 5 3 5 4.00 1.000
Рад ко ор ди на то ра 5 4 5 4.60 .548
Рад би бли о те ке 5 4 5 4.60 .548
Би бли о теч ки фонд 5 2 5 3.60 1.517
По др шка сту дент ске слу жбе 5 3 5 4.40 .894
Студентt web ser vis 5 3 5 4.20 1.095
Ин фор ма тив ност web сај та 5 2 5 3.80 1.304
Ор га ни за ци ја – укуп на оце на 5 3 5 4.00 .707
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Усва ја ње зна ња 5 3 5 4.40 .894
Сти ца ње ве шти на 5 4 5 4.80 .447
Раз вој рад не спо соб но сти 5 4 5 4.60 .548
Кри тич ко ми шље ње 5 3 5 4.40 .894
Про фе си о нал ни став 5 4 5 4.40 .548
Ка па ци тет за LLL 5 4 5 4.80 .447
Ко ри сност – укуп на оце на 4 4 5 4.75 .500
Ре дов ност одр жа ва ња 5 5 5 5.00 .000
Ра зно вр сност ме то да 5 4 5 4.80 .447
При ме на ИКТ 5 3 5 4.40 .894
До ступ ност fe ed back-a 5 3 5 4.40 .894
Аде кват ност ли те ра ту ре 5 4 5 4.40 .548
До ступ ност ли те ра ту ре 4 4 5 4.25 .500
Зах те ви у скал ду са кре ди ти ма 5 4 5 4.20 .447
Број ча со ва у скла ду са зах те ви ма 5 3 5 4.40 .894
Од нос на став ни ка пре ма сту ден ти ма 5 4 5 4.40 .548
Ква ли тет на ста ве – укуп на оце на 5 4 5 4.40 .548

Нај бо ље је про це њен са др жај про гра ма (4.80) и ње го ва ко ри-
сност (4.75), док је ор га ни за ци ја на ста ве не што сла би ја, али и да-
ље ве о ма до бро оце ње на (4.0). Кон крет ни про блем у ор га ни за ци ји 
мо гу се са гле да ти из на ред не ква ли та тив не ева лу а ци је кур се ва и 
про гра ма.

Сту дент ске про це не су до пу ње не и отво ре ним пи та њи ма о 
сна га ма и сла бо сти ма про гра ма. Ква ли та тив на ана ли за од го во ра 
на осно ву по је ди нач них од го во ра ис ти че да су сна ге про гра ма у 
одр жа ва њу прак тич них ве жби и ра ду на кон крет ним слу ча је ви ма 
кроз сту ди је слу ча ја кроз ко је се раз ви ја ју ве шти не и про ду бљу је 
сте че но зна ње са основ них сту ди ја и под сти че кри тич ко ми шље ње, 
као по све ће ност про фе со ра на ста ви и сту ден ти ма.

Што се сла бо сти про гра ма ти че, пре ма ми шље њу све га не ко-
ли ко сту де на та, оне се од но се на не до вољ ну ор га ни за ци ју пред ис-
пит них оба ве за и ка сну ор га ни зу ју пре да ва ња, за тим не бла го вре-
ме но ис ти ца ње рас по ре да ис пи та, да се пре да ва ња не одр жа ва ју 
у кон ти ну и те ту, та ко да је тре нут ни рас по ред густ и на по ран, а 
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сту дент пре оп те ре ће ни ду жи ном бло ка пре да ва ња, чи ме се гу би се 
про дук тив ност у ра ду.

Пред ло зи не ко ли ко сту де на та се од но се на бо љу ин фор ми са-
ност сту де на та о оба ве за ма, бо ља ор га ни за ци ју пре да ва ња у сми-
слу кон ти ну и те та пре да ва ња и скра ћи ва ње вре ме на тра ја ња бло ко-
ва на ста ве, од но сно про ме ну ди на ми ке рас по ре да пре да ва ња.
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STUDENTEVALUATIONOFCURRICULUMSOCIAL
POLICYANDSOCIALWORK

Resume
Eva lu a tion of the va lue of this study pro gram is to as sess the sa-

tis fac tion of its di rect be ne fi ci a ri es - in this ca se the stu dents of so cial 
po licy and so cial work. The aim of this pa per is to pre sent the eva lu a-
tion re sults of the study pro grams of bac he lor and ma ster aca de mic stu-
di es of So cial po licy and So cial Work at The Fa culty of Po li ti cal Sci en-
ces Uni ver sity of Bel gra de. The eva lu a tion fo cu ses on the or ga ni za tion 
and con tent of the study pro grams, re la ti on ship bet we en stu dents and 
te ac hers, , as well as the strengths and we ak nes ses of the se pro grams 
and the man ner of the ir im pro ve ment. Re a serch is con duc ted in the pe-
riod from Ja nu ary to Ju ne 2016, and it con si sted of fo cus gro ups with 
stu dents and in di vi dual in ter vi ews with te ac hers in or der to col lect the 
ne ces sary da ta. Re sults sho wed that stu dents and te ac hers are sa tis fied 
with in tro du ced in no va ti ons, espe ci ally the con tent of the se co ur ses and 
the qu a lity of te ac hing that al lows them to furt her de ve lop the ir know-
led ge and prac ti cal skills re le vant for fu tu re prac ti ce. They emp ha si zed 
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the gro wing need to im pro ve prac ti ce, as well as dif fe rent te ac hing ar-
ran ge ments, in re la tion to the real pos si bi li ti es of stu dents for at ten dan-
ce, pre sent so lu ti ons are most su i ta ble, de spi te the dif fi cul ti es. It wo uld 
be very use ful in the fu tu re to re du ce both the num ber of the o re ti cal and 
po li ti co logy su bjects and ex pand the num ber of clas ses of exi sting co-
ur ses or to en rich the con tent of the pro gram with so me co ur ses re le vant 
to so cial pro tec tion, alt ho ugh at this ti me it is not re a li stic. 
Keywords: eva lu a tion, study pro gram, so cial wor kers, po licy.

* Овај рад је примљен 1. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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