Анкета 6.
Анкета за запослене који су се школовали на Електротехничком
факултету (ЕТФ) у Бегораду
Анкета је спроведена међу запосленима који су завршили
Електротехнички
факултет,
а
на
великим
скуповима
и
конференцијама, као што су JobFair, Telfor, и друге. Испитаници су
углавном запослени у компанијама из области електротехнике и
рачунарства, али има и оних који су усамљени на позицијама
инжењера у својим фирмама. Као што је било за очекивати, студенти
који су завршили Елетротехнички факултет, имају сличну представу
као и представници компанија о реалним потребама за различитим
профилима. У том смислу, и дипломирани студенти ЕТФ-а се слажу да
је најтраженији профил програмера, па затим енегретичара и
аутоматичара. На основу анкете може се увидети да студентима
углавном највише недостају soft skills компетенције, али у одређеном
проценту и више практичних знања.
Генерално гледано, студенти су углавном задовољни програмом
завршених студија, уз пар напомена да треба порадити више на
практичном аспекту. Такође, оно што је похвално за Факултет, јесте
да би сви анкетирани поново изабрали ЕТФ када би имали прилику да
се поново упишу на факултет. У погледу компетенција, резултати су
слични као и у анкети за представнике компанија. На врху се
издвајају стечено теоретско знање и аналитичке способности
студената. А поново је најлошије котирано практично знање и
организационе способности, на чему је Факултет већ почео да ради
покретањем разних курсева и семинара, који ће студенте поткрепити и
овим вештинама. Оно што је занимљиво јесте да су на појединим
питањима студенти били и оштрији према себи него представници
компанија, посебно у погледу организационих вештина и практичног
знања.

Питања
1. Које године сте уписали, а које завршили ЕТФ?
2. У којој фирми сте запослени?
3. Које сте усмерење ЕТФ-а завршили?
4. Која усмерења ЕТФ-а су од већег интереса за Вашу
фирму (можете заокружити више)?
(ОГ, ОЕ, ОФ, ИР, ОС, ОТ, СИ)
5. Наведите знања и вештине које су Вам биле
потребне у фирми а нисте их стекли на ЕТФ-у.
а) практични рад
б) теоретска знања
в) sotf skills
г) друго
6. Како вреднујете програм Ваших студија на ЕТФ-у:
а) проблематичан и тежак
б) уравнотежен, у складу са потребама
в) недовољно садржајан, неусаглашен са
потребама
7. Да сада уписујете факултет, да ли бисте опет
избрали ЕТФ? да/не
8. Оцените оценом од 1 до 5 запослене који су
завршили ЕТФ.
а) ниво теоријског знања
б) ниво практичног знања
в) ниво организационе способности
г) спремност на напоран рад
д) спремност на учење и усавршавање
ђ) комуникативност и презентација
е) аналитичке способности
9. Шта сматрате да би требало унапредити у
програмима ЕТФ-а?

Оцена
студената
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коментар3.
слика1.
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0.1%
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0.4%
коментар1.
6.2%
83.4%
10.4
да 100%
слика2.
4.56
3.37
3.18
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4.31
4.22
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Коментар4.

Коментар1.
Анкету су попуњавали махом студенти који су недавно дипломирали и
нашли посао.
Коментар2.
Најчеће се ради о фирмама из области електротехнике и рачунарства.
Неки од одговора се односе на: Elsys, Telekom, Miscosoft, PsTech.
Коментар3.
Међу анкетираним инжењерима, највише је оних који су завршили
Одсек за рачунарску технику и информатику. Али такође, уочљиво је

да су у неким случајевима зависности од узорка доминирали
различити одсеци, нпр. Одсек за телекомуникације приликом
попуњавања анкете на Telfor-у.
Коментар4.
Међу одговорима на ово питање доминира осавремењивање
студијских програма популарним и актуелним темема, више
практичног рада у лабраторијама и на терену, али и организовање
курсева који би помогли студентима у планирању и развоју каријере.
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Слика2. Оцена квалификација студената Факултета

