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Studentska služba





Primjedbe i sugestije za poboljšanje rada
nemam

Ne koristim tako često da bih mogao dati primjedbu ali na osnovu dosad viđenog sučelje mi se
dopada zbog svoje konkretnosti i preglednosti, dok je brzina sustava malo ograničena.

nemam

sve je odlično

sve je kako treba biti

nemam primjedbi

sve je kak treba

Nema

odgovor na poslani mail



nemam

Nemam primjedbi

nemam

Nemam.

Nemam

Ništa

Smatran da je sve u redu

ne koristim dovoljno često da bi prigovrila

Sve je uredu.

ništa,sve je ok ovako kako je

nemam

nemam ih

sve je ok.Pohvala za gđu Vesnu.

Promijeniti racunalo za izdavanje potvrda

Onaj zaslon na dodir......

Nema

Sve najj

ne znam

Nemam nikakve primjedbe ni prijedloge

Sve je super.

Brži odgovori

Nemam primjedbi

Nažalost primjedbi nemam jer su profesionalnost i dostupnost na najvišoj razini

Nemam

Nemam nikakvih primjedbi.

Dulje radno vrijeme i više brige za studente ,dobivamo osjecaj da im nije uopce stalo

-duže radno vrijeme i po mogućnosti brže odgovaranje na određene mail-ove



Nema

Nema

Nema primjedbi. Jedino sam komunicirala sa studentskom službom putem mail-a i uvijek samo
dobila potrebne informacije u najkraćem mogućem roku.

Knjižnica







Primjedbe i sugestije
nemam

Ne koristim knjižnicu niti čitaonicu pa ne mogu dati konstruktivnu kritiku kao ni pohvalu

Nemam

nemam primjedbi

samio pohvale

nemam primjedbi

Nema

nemam primjedbi za knjižnicu

nemam

Nemam primjedbi

nemam

Više novije literature, većina literature je još iz 20og stoljeća.

Nemam

Potrebno više novije literature za pisanje stručnih radova, seminara i ostalog

Nemam primjedbi

bez primjedbi

Sve uredu.

nemam

nemam

sve pohvale

Knjižničarka je ljubazna,uvijek spremna pomoći,pristojna i srdačna.Sve pohvale.

Uvijek može biti bolje, ali za sad sve korektno.

Nema



Nema

Sve je dobro.

Sve je super.

Nemam primjedbi

Nemam

Nikada posjetio pa nemam

Nema

Nema


