
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поштовани, 
 
 
Ради непрестаног унапређења квалитета свеукупних ресурса и услуга које нуди 
својим студентима, а посебно унапређења квалитета постојећих и увођења нових 
студијских програма, Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу неопходне су информације о квалитету наших 
свршених студената, и мишљење послодаваца о квантуму потребног знања и 
вештина које би у постојећим условима свршени студенти морали имати. 
 
Отуда смо решили да се обратимо послодавцима, представницима Националне 
службе за запошљавање, Привредне коморе, инжењерских асоцијација, односно, 
свима од којих очекујемо релевантне информације. 
 
Молимо Вас да нам попуњавањем упитника који достављамо уз овај допис дате 
поменуте информације, нотирајући при том на којој популацији наших свршених 
студената је формирано Ваше мишљење (број, старосна доб, послови на којима 
раде). 
 
Ваш одговор односно попуњен упитник можете послати на следећу адресу:  
др Милан Коларевић, ванредни професор 
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 
Крагујевцу,  
Доситејева 19, 36000 Краљево. 
 
Захвални смо за сваку информацију која ће нам помоћи да постанемо бољи у 
корист свих нас. 
 
  
 
С поштовањем, 
 
                      Декан  
 
       
              др Миле Савковић, ред. проф. 
 



 
АНКЕТА КОЈУ ПОПУЊАВАЈУ ПОСЛОДАВЦИ ЗА ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО 

И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 
Табела кодова: 1 – ДА, 2-ДЕЛИМИЧНО, 3- НЕ. Одговор дати уписивањем знака X, или 
конкретним одговором на питање. 
 
КОЛИКО ИНЖЕЊЕРА ЗАПОШЉАВАТЕ?  
КОЛИКО ЊИХ СЕ ШКОЛОВАЛО НА ФАКУЛТЕТУ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО  У КРАЉЕВУ? 
На којим пословима су доминантно запослени: 

Питање:  1 2 3 
Да ли наши свршени студенти поседују:     

очекивани ниво компетенција?    
очекивани ниво вештина?    
очекивани ниво етичких квалитета?    
очекивани ниво социјалних вештина?    
очекивани ниво комуникационих способности?    
очекивани ниво знања страног језика?    
очекивани ниво владања рачунарским алатима?    
очекивани ниво упорности и радне дисциплине?    

Да ли ћете у наредном периоду имати потребу за инжењерским кадром? 
 
Ког профила: 

Да ли би сте инжењерском кадру који долази са нашег Факултета дали предност при 
запошљавању у односу на друге инжењерске школе и зашто? 
 
 
СУГЕСТИЈЕ И КОМЕНТАРИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наслов институције      Одговорно лице 
 
________________________         
            Име, презиме, функција, потпис 
Место, датум 


