
УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ КОД ЕЛЕКТРОНСКИХ ФОРМУЛАРА И СТАНДАРДА 

ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

I. ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАРИ НЕ ДАЈЕ ТАЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ 

A. Проценат часова предавања који изводе наставници са 100% 

1. Када се у појединачном електронском формулару (!пример1-дат као формулар за 

акредитацију), где су дати подаци о наставницама, упише проценат запослења у 

установи по радној књижици 100%, и укључи прорачуну извештају се види, да је 

проценат часова предавања који изводе наставници са 100% радног времена 

68,09%. 

2. Ако се упише проценат запослења у установи по радној књижици нпр. 80%, у 

извештају се види, да је проценат часова предавања који изводе наставници са 

100% радног времена 53,90%. 

3. Или ако се упише проценат запослења у установи по радној књижици нпр.  50%, 

у извештају се види, да је проценат часова предавања који изводе наставници са 

100% радног времена исти 53,90 %. 

4. И следећи пример, ако се упише проценат запослења у установи по радној 

књижици нпр.  40 %, у извештају се види, да је проценат часова предавања који 

изводе наставници са 100% радног времена исти 53,90 %. 

5. Све ово важи и за обједињени електронски формулар за Установу.  

Tо значи, да електронски формулар узима у обзир проценат 100% и даје 

одговарајућу вредност, а за све остале проценте мање од 100 % даје исту 

вредност, што није добро. 

B. Просечан број часова активне наставе недељно. 

6. Код студијског програма где се појављује заједнички предмет, у извештају се 

виде прави подаци о наставнику, његовом оптерећењу и просечан број часова 

активне наставе недељно. 

7. Када се укључи уједињавање електронских формулара, а пре тога у студијске 

програме упишу заједнички предмети и шифре заједничких предмета, у 

извештају студијских програма (где се појављују шифре) се не виде подаци о 

наставнику и његовом оптерећењу.  

Исто тако    

Проценат часова предавања који изводе наставници са 100% 
радног времена 

100.00 

C. За децимално место код регионалног подешавања треба ставити тачку 

1. Електронски формулар не даје тачне резултате, уколико је у Control Panelu 

регионалног подешавања за децимално место стављен зарез, а не тачка. 

Када рецензент отвори електронски формулар на свом комјутеру и ако у 

Control Panelu регионалног подешавања није за децимално место стављена 

тачка, добиће погрешне резултате и имена нпр., наставника обојиће се у 

црвено због прекорачења оптерећења.  

То је велики недостатак овог програма. О томе нема ни речи у упутству о 

коришћењу електронских формулара. 
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