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Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Факултет за градежништво и архитектура 

Вкупно анкетирани 184 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,45 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,47 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,48 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,39 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 4,36 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 4,32 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,34 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,22 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,20 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,29 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,31 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,38 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,39 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

4,25 

   

Просечна оцена  4,37 

 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Д-р Дервиш Ќерети,  

Предмети: Архитектонско проектирање 5, Архитектонско студио 4 

Вкупно анкетирани 19 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 2,84 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 2,89 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,53 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,63 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
2,37 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
2,79 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 2,79 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 2,26 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 2,58 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 2,47 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 2,26 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 2,84 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 2,42 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 2,58 

   

Просечна оцена  2,62 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Исак Идризи 

Предмети: Градежни материјали, Архитектонски конструкции 2 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Радмила Томовска 

Предмети: Внатрешна архитектура 1, Архитектонски конструкции 4, Урбанистичко планирање 

Вкупно анкетирани 10 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,70 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,80 

   

Просечна оцена  4,73 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Д-р Семијале Хасани Зибери 

Предмети: Механика на почви 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Шпетим Реџепи 

Предмети: Инжинерски материјали, Иновативен менаџмент, Претприемништво и мал бизнис 

Вкупно анкетирани 22 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,95 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,14 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,18 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,14 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,05 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,18 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,59 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,73 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,09 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,09 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,95 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,09 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,23 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,91 

   

Просечна оцена  4,06 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Теута Кајтази 

Предмети: Историја на архитектурата, уметноста и урбанизмот 1; Историја на архитектурата, 
уметноста и урбанизмот 3 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,56 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,56 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,56 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,78 

   

Просечна оцена  4,79 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Зекирија Идризи 

Предмети: Комунална хидротехника 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Аделина Фејза 

Предмети: CAD, Урбанистичко планирање, Архитектонски дизајн 1 

Вкупно анкетирани 21 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,81 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,95 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,76 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,62 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,95 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,81 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,67 

   

Просечна оцена  4,81 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Алмир Рушити 

Предмети: Теорија на конструкции 1 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Бесар Абдиу 

Предмети: Архитектонски конструкции 2 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,67 

   

Просечна оцена  4,95 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Едона Винца 

Предмети: Англиски јазик 1 

Вкупно анкетирани 16 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,56 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,25 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,19 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,13 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,19 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,31 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,06 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,75 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,63 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,31 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,06 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  4,20 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Фјола Пуштина 

Предмети: CAD, Архитектонски дизајн 1 

Вкупно анкетирани 14 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,79 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,93 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,79 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,79 

   

Просечна оцена  4,95 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Валмир Далипи 

Предмети: Архитектонски конструкции 4, Архитектонски дизајн 3, Архитектонско проектирање 5, 
Архитектонско студио 4 

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,82 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,82 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,64 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,36 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,45 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,27 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,09 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,45 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,18 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,27 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,18 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,64 

   

Просечна оцена  3,75 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. м-р Веби Фазлиу 

Предмети: Архитектонски дизајн 1, Архитектонско проектирање 1, Архитектонски дизајн 3 

Вкупно анкетирани 36 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,97 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,97 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,92 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Вјолца Мустафа 

Предмети: Нацртна геометрија, Информатика 

Вкупно анкетирани 18 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,06 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,33 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,78 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,94 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,28 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,61 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,22 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,89 

   

Просечна оцена  4,34 
 

 









































































Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Факултет за информатички науки 

Вкупно анкетирани 143 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,29 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,38 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,24 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,23 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,13 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,15 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,23 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,27 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,27 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,37 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,27 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,46 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,15 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,21 

   

Просечна оцена  4,29 
 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Александар Димовски,  

Предмети: Напредни алгоритми, Визуелно програмирање, Дигитална техника 

Вкупно анкетирани 19 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,68 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,11 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,58 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,68 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,74 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,26 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,47 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,95 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,05 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,58 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,42 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,74 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,26 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,68 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,47 

   

Просечна оцена  3,94 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Андреј Цветковски 

Предмети: Вовед во интернет технологии, Мултимедија, Мрежни протоколи, Оперативни системи, 
Интернет технологии 

Вкупно анкетирани 29 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,86 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,97 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,31 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,66 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,41 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,34 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,34 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,59 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,55 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,31 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,41 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,45 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,90 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,24 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,55 

   

Просечна оцена  3,60 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф д-р Басри Ахмеди 

Предмети: Вовед во криптографија 

Вкупно анкетирани 5 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,80 

   

Просечна оцена  4,87 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Беким Фетаји 

Предмети: Интернет програмирање, Програмирање 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,44 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,78 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,11 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,56 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,56 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,33 

   

Просечна оцена  4,40 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Едмонд Јајага 

Предмети: Алгоритми и структури на податоци, Основи на Веб дизајн, Дизајн и архитектура на 
софтвер 

Вкупно анкетирани 18 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,89 

   

Просечна оцена  4,95 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Егзона Исеини 

Предмети: Основи на операциони истражувања, Математика 1 

Вкупно анкетирани 17 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,65 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,65 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,88 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,76 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,59 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,88 

   

Просечна оцена  4,83 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Фросина Денкова Зафировска 

Предмети: Психологија 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,79 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Насер Рамадани 

Предмети: Педагогија, Дидактика 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Шпетим Реџепи 

Предмети: Веројатност и статистика 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 2,29 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 2,57 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,43 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,29 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
2,86 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
2,29 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 2,14 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 2,43 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 2,57 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 1,14 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,57 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 2,43 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 2,57 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 1,86 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 2,14 

   

Просечна оцена  2,39 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Стојан Китанов 

Предмети: Основи на телекомуникациите 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 2,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 2,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  3,86 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Зоран Гацовски 

Предмети: Моделирање и симулации 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,97 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Арта Бектеши 

Предмети: Англиски јазик за специјални потреби 1 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  3,96 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Фисник Доко 

Предмети: Визуелно програмирање 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,86 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Неџибе С. 

Предмети: Дизајн и архитектура на софтвер, Вовед во компјутерска архитектура, Мултимедија 

Вкупно анкетирани 13 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,85 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,85 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,92 

   

Просечна оцена  4,83 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Ветон Рушити 

Предмети: Графика и визуелизација, Дигитална техника, Веб програмирање 

Вкупно анкетирани 10 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,70 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,90 
 

 









































































Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Факултет за социјални науки 

Вкупно анкетирани 336 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,53 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,54 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,66 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,53 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,55 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,54 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,51 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,46 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,54 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,54 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,62 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,61 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,68 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,51 

   

Просечна оцена  4,57 
 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Агим Мамути,  

Предмети: Вовед во микроекономија 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,88 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,38 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,63 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,88 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,88 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,63 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,63 

   

Просечна оцена  3,98 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Агон Саити 

Предмети: Антропомоторика, Основи на статистиката во спортот, Спортска рекреација, 
Скијање 

Вкупно анкетирани 10 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,70 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,70 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,50 

   

Просечна оцена  4,60 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Агрон Куртиши 

Предмети: Глобализација и интеркултурна комуникација, Вовед во новинарство, Вовед во 
науката на медиуми, Стратегии за рекламирање во медиуми 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,63 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,88 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,88 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Д-р Ајтене Ќамили 

Предмети: Методологија на истражување во општествените науки, Албански јазик 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,33 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,57 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Александар Петковски 

Предмети: Административно управување, Вовед во право на ЕУ, Превентивна Социјална 
Работа 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,50 

   

Просечна оцена  4,81 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Аргетим Салиу 

Предмети: Вовед во јавна администрација, Административно право,  НОМОТехника 

Вкупно анкетирани 27 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,76 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,88 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,82 

   

Просечна оцена  4,91 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Авни Авдиу 

Предмети: Професионална етика, Глобализација и интеркултурна комуникација, Комуникација 
во политика, Социјални промени и глобализација 

Вкупно анкетирани 23 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,65 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,48 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,61 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,35 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,52 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,74 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,35 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,78 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,39 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,87 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,61 

   

Просечна оцена  4,60 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Азиз Положани 

Предмети: Физиологија на спортот 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
2,50 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
2,50 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,50 

   

Просечна оцена  3,64 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Бејтула Емини 

Предмети: Антропометрија 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Блерим Саити 

Предмети: Теорија на тренингот, Боречки вештини 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,29 

   

Просечна оцена  4,79 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Букурие Имери - Јусуфи 

Предмети: Сметководство на јавните институции и организации 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Даниел Павловски 

Предмети: Социјални работи со поединци, Теорија на социјална работа 

Вкупно анкетирани 22 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,59 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,64 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,41 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,68 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,68 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,41 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,82 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,64 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,64 

   

Просечна оцена  4,62 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Дитурие Исмаили 

Предмети: Управување со човекови ресурси 

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,64 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,55 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,91 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,91 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,91 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Дренуша Камбери 

Предмети: Меѓународно разрешување на конфликти 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Енвер Абдулаи 

Предмети: Регионална безбедност и борбата против тероризмот, Футуристички погред и 
предвидувања 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,85 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Фати Исени 

Предмети: Политичка историја на Балканот, Познавање на Европа на глобално ниво, 
Социјални проблеми, Европски студии 

Вкупно анкетирани 14 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,36 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,14 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,21 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,29 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
3,86 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,64 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,71 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,43 

   

Просечна оцена  4,40 
  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Хава Реџепи 

Предмети: Социјална работа во образование, Вештини и техники во социјална работа 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,29 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,29 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,29 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,14 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,86 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,86 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,86 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,14 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,14 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,57 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,86 

   

Просечна оцена  4,15 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Калтрина Зеколи Шакири 

Предмети: Семејно право, Европска заштита на човековите права 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,44 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,56 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,44 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,56 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,56 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,44 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,56 

   

Просечна оцена  4,53 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Мирлинда Билали 

Предмети: Општа психологија  

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,50 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Д-р Наим Халили 

Предмети: Историја на спортот 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Неритан Туркеши 

Предмети: Вовед во економија, Економија и социјален систем 

Вкупно анкетирани 5 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,40 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,60 

   

Просечна оцена  4,80 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Ризван Сулејмани 

Предмети: Индустрилизација и модернизација  

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 1,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
2,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
2,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 1,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  3,43 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Д-р Севдаил Демири 

Предмети: Управување и трансформација на конфликти, Европски мултикултурализам 

Вкупно анкетирани 5 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,40 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,60 

   

Просечна оцена  4,81 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Сунај Раими 

Предмети: Социокултурна антропологија, Етика во спортот, Социјални проблеми 

Вкупно анкетирани 26 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,92 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,92 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,92 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,88 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,85 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,85 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,77 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,96 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,73 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,81 

   

Просечна оцена  4,86 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Уриме Демири-Шаипи 

Предмети: Професионални потрошувачи во семејна работа, Социјлна работа со деца и млади 
во ризик 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,75 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,25 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,25 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,25 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  3,29 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Висар Ганиу 

Предмети: Футбал 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Линдита Локу 

Предмети: Информатика, Десктоп-публикации 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,67 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,67 

   

Просечна оцена  4,64 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Агрон Врангала 

Предмети: Управување со медиуми, Семиотика на медиумите 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,43 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,57 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,57 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,86 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
3,29 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,29 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,29 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,86 

   

Просечна оцена  4,16 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Арта Џелили 

Предмети: Вовед во односи со јавноста, Бизнис и професионална комуникација, 
Интерперсонална Етика  

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,91 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,82 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,82 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,91 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,91 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,91 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,91 

   

Просечна оцена  4,91 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Елизабета Ологу 

Предмети: Социјална политика, Социјални работи со семејство, Социјални работи со поединци, 
Превентивна Социјална Работа  

Вкупно анкетирани 36 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,47 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,69 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,33 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,53 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,39 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,22 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,61 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,61 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,61 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,72 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,61 

   

Просечна оцена  4,52 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Лулиета Џемали 

Предмети: Социјални проблеми, Социокултурна антропологија 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  4,76 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Нора Лимани 

Предмети: Физиологија на спортот  

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  4,57 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Рилинд Махмуди 

Предмети: Англиски јазик 1, Напреден Англиски јазик и терминологија-3 

Вкупно анкетирани 31 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,87 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,84 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
4,90 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,87 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,84 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
4,94 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
4,97 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,94 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,97 

   

Просечна оцена  4,91 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Валон Рамадани 

Предмети: Вовед во микроекономија 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  3,64 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Илка Цемене 

Предмети: Футбал, Етика во спортот 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,25 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,84 
 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Бурим Латифи 

Предмети: Социјално претприемништво 

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,18 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,45 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
2,91 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
3,36 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,18 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,27 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,36 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
3,64 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
3,18 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
3,18 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,45 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,64 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,18 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,91 

   

Просечна оцена  3,29 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Бурим Латифи 

Предмети: Јавни Дебати, Етика на комуникација 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
1,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 
2,50 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 
1,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 1,50 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 2,00 

   

Просечна оцена  3,36 
 
 









































































Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Факултет за технолошки науки 

Вкупно анкетирани 119 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,74 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,65 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 4,59 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,58 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,58 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,66 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,71 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,74 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

4,60 

   

Просечна оцена  4,66 

 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Билјана Јакимовска 

Предмети: Техника на моделирање и кроење 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Африм Хамиди 

Предмети: Развој на производ 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,33 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,76 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Агим Руша 

Предмети: Основи на прехранбено инженерство 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 2,67 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  4,50 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Бистра Неткова 

Предмети: Глобализација и интеркултурна комуникација 

Вкупно анкетирани 5 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,40 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,80 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,40 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,40 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,77 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Фарие Алиу  

Предмети: Претприемништво 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Илмија Власаку 

Предмети: Технологија на млеко и млечн производи  

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,70 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Олга Поповска 

Предмети: Вовед во инженерство на материјали, Хемија на храната, Аналитичка Хемија 

Вкупно анкетирани 12 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,92 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,92 

   

Просечна оцена  4,99 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Рушан Цека 

Предмети: Заштита при работа 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,86 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Сани Демири 

Предмети: Органска хемија, Општа и неорганска хемија, Физичка Хемија 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,63 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,88 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,38 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,38 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,88 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,56 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Шптим Реџепи 

Предмети: Математика 1, Основи на математика 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,63 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,13 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,13 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,63 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,63 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,38 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,13 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,38 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,75 

   

Просечна оцена  4,32 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Сулејман Нухиу 

Предмети: Преплетки кај ткаенини, Техника на моделирање и кроење, Конструкција на облека 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,69 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Сузана Јордановска 

Предмети: Биохемија 1, Контрола на квалитет на прехранбени производи, Микробиологија, Процеси на 
конзервирање на храната  

Вкупно анкетирани 30 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,79 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,97 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,97 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,90 

   

Просечна оцена  4,97 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Владимир Китанов 

Предмети: Технологија на пакување, Моделирање и оптимизација на процеси 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,75 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Гента Спахија - Мизо 

Предмети: Техничко цртање, Цртање и ликовна композиција 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Арбнор Рушити 

Предмети: Информатика  

Вкупно анкетирани 12 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,67 

   

Просечна оцена  4,99 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Арјан Ганиу 

Предмети: Аналитичка Хемија 

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Дрита Абази 

Предмети: Физичка Хемија, Општа и неорганска хемија 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,33 

   

Просечна оцена  4,62 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Едона Винца 

Предмети: Англиски јазик 1 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Илка Цемене 

Предмети: Спорт и спортски активности 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Зенкинеабедин Азири 

Предмети: Вовед во компјутерско инженерство, Вовед во декоративен дизајн 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,75 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,50 

   

Просечна оцена  4,70 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

 М-р Зимери Саити - Муслији 

Предмети: Основи на прехрамбено инженерство 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

 









































































Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Факултет за технички науки 

Вкупно анкетирани 290 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,74 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,65 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 4,59 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,58 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,58 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,66 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,71 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,74 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

4,60 

   

Просечна оцена  4,66 

 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Демонстратор Адејлон Ајдини,  

Предмети: Нацртна геометрија и техничко цртање со CAD, Транспортна логистика, 
Сообраќајно транспортно право 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 2,83 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,00 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,33 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 3,17 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 3,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,00 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 2,83 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 2,83 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 2,83 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,00 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,17 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,17 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

3,50 
 

   

Просечна оцена  3,01 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Демонстратор Северџан Фазлиу 

Предмети: Контрола и ревизија, Менаџерско Сметководство, Финансиско сметководство 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,71 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,57 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 3,86 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 4,57 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,86 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

4,14 

   

Просечна оцена  4,39 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Демонстратор Синдизе Јусуфи 

Предмети: Математика 1, Веројатност и статистика во сообраќајот 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,43 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,71 

   

Просечна оцена  4,74 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Агим Мамути 

Предмети: Микроекономија 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,88 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,97 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. Проф. д-р Бедри Адеми 

Предмети: Инжинерски материјали, Иновативен менаџмент, Претприемништво и мал бизнис 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,56 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,78 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,89 

   

Просечна оцена  4,84 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Бујамин Беља 

Предмети: Вовед во менаџмент, Управување со човекови ресурси,  

Вкупно анкетирани 27 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,81 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,96 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,96 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,89 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,93 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,81 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,63 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,81 

   

Просечна оцена  4,87 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Букурие Имери Јусуфи 

Предмети: Менаџерско Сметководство, Контрола и ревизија, Финансиско сметководство 

Вкупно анкетирани 5 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,99 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Даниела Младеновска 

Предмети: Инженерски материјали, Управување и диспечинг во ЕЕС 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Илир Мехмеди 

Предмети: Сообраќајно транспортно право, Транспортна логистика, Планирање и управување на 
товарниот транспорт 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,17 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,17 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,33 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,50 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,33 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,33 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,83 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,17 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,17 

   

Просечна оцена  3,76 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Мирлинда Ебиби 

Предмети: Информатика, Основи на програмирање, Апликативен софтвер 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,83 

   

Просечна оцена  4,85 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Моника Лутовска 

Предмети: Техничка механика 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Неритан Туркеши 

Предмети: Основи на економија, Е-бизнис 

Вкупно анкетирани 18 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,89 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,72 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,61 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,83 

   

Просечна оцена  4,80 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Оливера Петровска 

Предмети: Основи на управување и контрола на сообраќајот, Основи на сообраќајното инженерство, 
Прибирање и анализа на транспортни податоци, Теорија на сообраќајни токови и капацитет на патни 
сообраќајници 

Вкупно анкетирани 20 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,65 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,65 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,65 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,65 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,70 

   

Просечна оцена  4,75 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Рилинд Адеми 

Предмети: Економија на инвестиции, Претприемништво и мал бизнис, Претприемништво, Финансиски 
пазари и институции 

Вкупно анкетирани 15 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,73 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,73 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,87 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,73 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,87 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,73 

   

Просечна оцена  4,76 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Стеван Ќосевски 

Предмети: Моторни возила, Техничка експлоатација на моторни возила 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 2,50 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,61 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Теута Јусуфи Зенку 

Предмети: Математика 1, Математика 3 

Вкупно анкетирани 11 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,91 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,82 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,91 

   

Просечна оцена  4,98 
 

 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Томислав Тунтев 

Предмети: Сообраќајна политика 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,33 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,33 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,33 

   

Просечна оцена  4,12 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Урим Исеини 

Предмети: Царинско познавање на стоката, Царинско работење, Царински системи и политика 

Вкупно анкетирани 18 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,78 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,89 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,94 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,83 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,78 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,89 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,06 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,17 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,22 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,56 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,89 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,39 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,06 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,67 

   

Просечна оцена  3,94 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Зана Беќири-Лума 

Предмети: Банки 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,50 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,25 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,25 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,25 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,25 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,25 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,75 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,00 

   

Просечна оцена  4,38 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Доц. д-р Златко Неделковски 

Предмети: Физика 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Проф. д-р Зоран Гацовски 

Предмети: Е-бизнис, MEMS системи 

Вкупно анкетирани 4 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,75 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,98 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

Вонр. проф. д-р Зоран Трифунов 

Предмети: Математика 1, Веројатност и статистика во сообраќајот 

Вкупно анкетирани 27 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,81 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,52 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,78 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,59 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,59 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,74 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,96 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,93 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,81 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,85 

   

Просечна оцена  4,80 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Афет Муслији 

Предмети: Вовед во менаџмент, Современи производствени технологии 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,43 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,57 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,57 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,71 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,86 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,71 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,84 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Албина Муча 

Предмети: Дизајн и менаџмент на производ, Заштита при работа на машини за обработка на 
материјали, Техничка механика 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,83 

   

Просечна оцена  4,99 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Арта Велиу 

Предмети: Физика 

Вкупно анкетирани 3 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,98 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Артан Зејнулахи 

Предмети: Инженерски материјали 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Блерант Рамадани 

Предмети: Обновливи извори на енергија, Планирање на електроенергетски системи, Рециклирање на 
материјалите 

Вкупно анкетирани 8 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Блерта Кондри 

Предмети: Основи на економија, Основи на финансии 

Вкупно анкетирани 7 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 3,43 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 3,57 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 3,14 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
3,29 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
3,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 3,29 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 3,43 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 3,86 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 2,43 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,14 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 3,14 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 2,86 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  3,33 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Бурим Латифи 

Предмети: Претприемништво 

Вкупно анкетирани 1 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  4,93 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Даниел Павлески 

Предмети: Прибирање и анализа на транспортни податоци, Анализа на сообраќајни незгоди, Основи на 
управување и контрола на сообраќајот 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,44 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,78 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,89 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,89 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,78 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,78 

   

Просечна оцена  4,87 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Едона Винца 

Предмети: Англиски јазик 1 

Вкупно анкетирани 9 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,85 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,77 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,69 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,92 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,77 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,85 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,69 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,85 

   

Просечна оцена  4,85 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Генти Речи 

Предмети: Царински системи и политика 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 3,50 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 3,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 3,00 

   

Просечна оцена  4,18 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Јован Христов 

Предмети: Теорија на сообраќајни токови и капацитет на патни сообраќајници, Градежно проектирање 
на сообраќајни објекти, Организација на ЈГПП 

Вкупно анкетирани 6 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,83 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,67 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,83 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,67 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,67 

   

Просечна оцена  4,83 
 

  



Извештај од анкетата спроведена за Учебната 2020/2021 година – зимски семестар 

М-р Мусах Фејзулов 

Предмети: Електрични мерења, Режим на работа на ЕЕС 

Вкупно анкетирани 2 

Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
5,00 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 5,00 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 5,00 

   

Просечна оцена  5,00 
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Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која мера наведеното тврдење најдобро ја 
опишува работата на наставникот (воопшто не се согласувам 1, делумно не се согласувам 2, 
немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, потполно се согласувам 5) 

Прашање 
Понудени 
одговори 

Просек 

Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се 
очекуваше од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 
4,60 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и 
користеше различни наставни материјали за презентирање на 
наставните содржини 

1, 2, 3, 4, 5 
4,70 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 
предавал? 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и 
во пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 4,80 
Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 4,60 
Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 4,70 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 4,90 
   

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 
 

5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 4,60 

   

Просечна оцена  4,76 
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