
АНКЕТА   ЗА   НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ 

„BANJA LUKA COLLEGE“ 

- академскa 2018/2019 година - 

 

Високошколска установа „Banja Luka College“ спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација о 

томе како су студенти сазнали за BLC, због чега су се одлучили да студирају на овој високошколској установи и за које ваннаставне 

активности су заинтересовани.  

 

Анкета се спроводи на почетку сваке академске године, током два уписна рока, односно током првог (јун/јул) и другог уписног рока 

(септембар). Студенти испуњавају анкетни лист приликом уписа на ову високошколску установу.  

 

Студенти треба да одговоре на три питања, односно да заокруже један од понуђених одговора као одговор на сљедећа питања: 

✓ Како сте дознали за „Banja Luka College“? 

✓ Због чега сте се одлучили за студиј на BLC-у? 

✓ Учешће на ваннаставним активностима на BLC-у? 

 

У анкетирању које је спроведено на почетку академске 2018/2019 године учествовало је укупно 108 студената.    

 

Примјер анкетног упитника и резултати спроведеног анкетирања дати су у наставку.  

 

 

 



Примјер анкете:                                   АНКЕТНИ  ЛИСТ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОЈИ УПИСУЈЕТЕ: ____________________________________________________________________ 

1. Како сте дознали за „Banja Luka College“? (заокружити понуђени одговор) 

▪ путем рекламе у медијима 

▪ путем извјештаја у медијима о догађају који је организовао BLC 

▪ личним присуством догађају који је организовао BLC 

▪ на презентацији у средњој школи 

▪ преко плаката у школи 

▪ од школског педагога 

▪ на сајму високог образовања 

▪ преко познаника који студира на BLC-у 

▪ на други начин: ____________________________________ (навести начин) 

 

2. Због чега сте се одлучили за студиј на BLC-у? (заокружити понуђени одговор) 

▪ зато што сам присуством на презентацији схватио/ла да ми BLC омогућава квалитетно  образовање 

▪ због трошкова студија 

▪ због услова студирања 

▪ због позитивних искустава познаника који студира на BLC-у 

▪ због савјета родитеља 

▪ на други начин: ____________________________________ (навести начин) 

 

3. Учешће на ваннаставним активностима на BLC-у (заокружити понуђену опцију) 

 1. Да ли сте заинтересовани за рад у Студентској организацији или Студентском парламенту                          ДА                    НЕ 

 2. Да ли сте заинтересовани за неке од понуђених ваннаставних активности: 

▪ наставно – научна питања 

▪ Интернет радио студената BLC-а 

▪ графички атеље BLC-а 

▪ културно забавни догађаји 

▪ спортско креативни догађаји 

▪ међуфакултетска сарадња студената 

▪ студентски парламент 

▪ научно – истраживачки рад 

▪ научно – образовни рад 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ:  

 

Питање број 1: Како сте дознали за „Banja Luka College“? 

ОДГОВОР 

2018/2019 

Број 

студената 
% 

путем рекламе у медијима 7 6,48 

путем извјештаја у медијима о догађају који је организовао BLC 19 17,59 

личним присуством догађају који је организовао BLC 5 4,63 

на презентацији у средњој школи 1 0,93 

преко плаката у школи 0 0,00 

од школског педагога 2 1,85 

на сајму високог образовања 11 10,19 

преко познаника који студира на BLC-у 59 54,63 

на неки други начин (навести који) 4 3,70 

УКУПНО 108 100 
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Питање број 2: Због чега сте се одлучили за студиј на BLC-у? (заокружити понуђени одговор) 

 

ОДГОВОР 

2018/2019 

Број 

студената 
% 

зато што сам присуством на презентацији схватио/ла да ми BLC омогућава квалитетно  образовање 4 3,70 

због трошкова студија 12 11,11 

због услова студирања 34 31,48 

због позитивних искустава познаника који студира на BLC-у 52 48,15 

због савјета родитеља 6 5,56 

због неког другог разлога (навести којег) 0 0,00 

УКУПНО 108 100 
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Питање 2
BLC пружа квалитетно образовање

због трошкова студија

због услова студирања

због позитивних искустава познаника

због савјета родитеља

због неког другог разлога



Питање број 3: Учешће на ваннаставним активностима на BLC-у (заокружити понуђену опцију) 

 

ОДГОВОР 

2018/2019 

Број 

студената 
% 

ДА 69 63,89 

НЕ 37 34,26 

Без одговора 2 1,85 

УКУПНО 108 100 
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Питање 3

ДА НЕ Без одговора



 2. Да ли сте заинтересовани за неке од понуђених ваннаставних активности: 

 

ОДГОВОР 

2018/2019 

Број 

ст. 
% 

наставно – научна питања 6 5,56 

интернет радио студената BLC-а 9 8,33 

графички атеље BLC-а 14 12,96 

културно забавни догађаји 9 8,33 

спортско креативни догађаји 23 21,30 

међуфакултетска сарадња студената 4 3,70 

студентски парламент 5 4,63 

научно – истраживачки рад 3 2,78 

научно – образовни рад 2 1,85 

ништа од наведеног 33 30,56 

УКУПНО 108 100 
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Питање 3 наставно - научна питања

Интернет радио

графички атеље

културно забавни догађаји

спортско креативни догађаји

међуфакултетска сарадња

студентски парламент

научно - истраживачки рад

научно - образовни рад

ништа од наведеног


