
ДАНИ ПРАКСЕ „BANJA LUKA COLLEGE“-A 

 - АНКЕТА - 

 - резултати за 2018. годину -   

 

Висока школа „Banja Luka College“ организује „Дане праксе“ – догађај који омогућава студентима да се упознају са радом 

успјешних компанија и да сазнају гдје могу да стекну практична знања. Компаније које се представе на Данима праксе отварају своја 

врата за студенте Banja Luka College-а и омогућавају им да стекну практична знања. Овај догађај се организује сваке године у 

новембру, а први пут је организован у новембру 2014. Том приликом, студенти се опредијеле у ком предузећу ће стицати практична 

знања и договарају термин обавњања праксе са послодавцем.  

 

Предузећа која су 2018. године учествовала на Данима праксе и понудила праксу студентима су: 

▪ Smart – office 

▪ Blic Net 

▪ Lanaco 

▪ InfoCom 

▪ CasaBianca 

▪ Hard Rock Radio 

▪ Travel Office 

▪ Контакт радио  

▪ Институт за екологију и информатику  

▪ Магазин Лола 

▪ Радио телевизија Републике Српске  

▪ Независне новине 

▪ Телевизија Канал 3 



▪ Народно позориште Републике Српске  

▪ Народна универзитетска библиотека Републике Српске  

▪ GrafoMark 

▪ Grafid d.o.o 

▪ Biro Kip 

▪ Ауто Миловановић 

▪ Aгенција Спектар 

▪ Привредна комора Републике Српске  

▪ Elnos 

▪ Elios 

▪ Центар за креативни раст и развој  

▪ Alf-om 

▪ Eko - Bel 

 

Студенти углавном стручну праксу обављају у марту, априлу, мају и јуну (током љетњег семестра, на четвртој години студија), а 

након тога се (у јулу) спроводи анкета о задовољству студената стеченим практичним знањима. Током 2018. године стручну праксу 

обавила су 42 студента који су посјетили Дане праксе.   

 

Поред анкете о задовољству студената обављеном стручном праксом, спроводи се и анкета послодаваца о њиховом задовољству 

студентима. У том анкетирању које је спроведено 2018. године учествовалo je 26 предузећа.  

 

Примјер анкете за студенте и анкете за послодавце дати су у наставку. Такође, дати су и резултати анкетирања које је спроведено 

2018. године.   

 

 



 

Примјер анкете за студенте: 

 

 

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ОБАВИЛИ СТРУЧНУ ПРАКСУ 
 

 

Поштовани,  

Молимо Вас да искрено одговорите на сљедећа питања како бисмо унаприједили квалитет извођеља стручне праксе у наредном 

периоду. Анкета је анонимна и ставови које у њој изнесете неће утицати на оцјену коју  ћете добити.  

Хвала! 

 

ПИТАЊА: ДА НЕ 

Да ли Вам је пракса била корисна?   

Да ли сте задовољни условима које сте имали у предузећу?   

Да ли су запослени у предузећу били коректни према Вама?   

Да ли су Вам послови које сте обављали били превише сложени?   

Да ли би предложили својим колегама да одраде праксу у овом предузећу?   

Да ли би се запослили у овом предузећу да Вам понуде радно мјесто након завршетка студија?   

 

 



 

Примјер анкете за послодавце: 

 

 

АНКЕТА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ КОД КОЈИХ СУ СТУДЕНТИ ОБАВЉАЛИ СТРУЧНУ ПРАКСУ 

 
Поштовани,  

Молимо Вас да искрено одговорите на сљедећа питања како бисмо унаприједили квалитет наставе и припремили студенте за извођење 

стручне праксе у наредном периоду. Анкета је анонимна.   

 

        Хвала! 
 

ПИТАЊА: ДА НЕ 

Да ли је студент успјешно обављао стручну праксу?   

Сматрате ли да је студент имао довољно знања и компетенција за обављање стручне праксе?   

Сматрате ли да треба повећати практичну наставу кроз студије?   

Да ли бисте, у случају потребе, понудили радно мјесто студенту који је обављао праксу?   

Да ли ћете и сљедеће године учествовати на данима праксе?   

                                                                                                                                                           

 

 

 

 



Резултати анкете за студенте:  

У анкетирању које је спроведено 2018. године учествовала су 42 студента.   

 

Питање 1:  Да ли Вам је пракса била корисна? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 33 78,57 

НЕ 7 16,67 

Без одговора 2 4,76 

УКУПНО 42 100,00 

 

Питање 2:  Да ли сте задовољни условима које сте имали у предузећу? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 32 76,19 

НЕ 8 19,05 

Без одговора 2 4,76 

УКУПНО 42 100,00 



 

Питање 3:  Да ли су запослени у предузећу били коректни према Вама? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 35 83,33 

НЕ 4 9,52 

Без одговора 3 7,15 

УКУПНО 42 100,00 

 

 

Питање 4:  Да ли су Вам послови које сте обављали били превише сложени? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 18 42,86 

НЕ 23 54,76 

Без одговора 1 2,38 

УКУПНО 42 100,00 

 

 



Питање 5:  Да ли би предложили својим колегама да одраде праксу у овом предузећу? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 34 80,95 

НЕ 8 19,05 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 42 100,00 

 

 

Питање 6:  Да ли би се запослили у овом предузећу да Вам понуде радно мјесто након завршетка студија? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број студената % 

ДА 28 66,67 

НЕ 8 19,05 

Без одговора 6 14,28 

УКУПНО 42 100,00 

 

 

 



Резултати анкете за послодавце:  

У анкетирању које је спроведено 2018. године учествовало је 26 предузећа.   

 

Питање 1:  Да ли је студент успјешно обављао стручну праксу? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број предузећа % 

ДА 21 80,77 

НЕ 5 19,23 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 26 100,00 

 

Питање 2:  Сматрате ли да је студент имао довољно знања и компетенција за обављање стручне праксе? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број предузећа % 

ДА 23 88,46 

НЕ 3 11,54 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 26 100,00 

 



Питање 3:  Сматрате ли да треба повећати практичну наставу кроз студије? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број предузећа % 

ДА 18 69,23 

НЕ 7 26,92 

Без одговора 1 3,85 

УКУПНО 26 100,00 

 

 

Питање 4:  Да ли бисте, у случају потребе, понудили радно мјесто студенту који је обављао праксу? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број предузећа % 

ДА 20 76,92 

НЕ 4 15,38 

Без одговора 2 7,70 

УКУПНО 26 100,00 

 

 

 



Питање 5:  Да ли ћете и сљедеће године учествовати на данима праксе? 

ОДГОВОР 

2018. 

Број предузећа % 

ДА 24 92,31 

НЕ 2 7,69 

Без одговора 0 0,00 

УКУПНО 26 100,00 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Послодавци су, у својим коментарима, написали да би студенти требали имати више практичне наставе и предложили су увођење 

струковних студија. Такође, послодавци су истакли да су веома задовољни информатичким знањем студената. Поред тога, предложили 

су да се уведе више практичне наставе из области финансија (рачуноводство, финансијско извјештавање, анализа финансијских 

извјештаја) и интернет оглашавања. Послодавци сматрају да на тржишту рада недостаје компетентних и школованих финансијских 

менаџера и информатичара, те су спремни и у наредном периоду да пренесу своја практична знања на студенте Banja Luka College-a.  


