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ЕВАЛУАЦИЈА ПРЕДАВАЊА И ПРЕДАВАЧА СА  

„ЈЕДНОНЕДЕЉНОГ ТРЕНИНГА ЗА ИЗРАДУ ФАРМАКОЕКОНОМСКЕ 

АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ЛЕКА НА ЛИСТУ РФЗО-а“ 

Хотел “Шумарице“, Крагујевац, 2-7. 12. 2012. године  
 

 

Предавач: проф. др Слободан Јанковић 
 

 

Питање 1: Молимо Вас оцените оценом од 1 до 5 колико је предавање релевантно за ваш 

свакодневни рад: 

n =10 , Хбар =4,6  ± 0,7  

 

Питање 2: Молимо Вас оцените оценом од 1 до 5 колико сте научили слушајући ово предавање: 

 

n = 10, Хбар =4,9  ± 0,32 

 

Питање 3: Молимо Вас оцените оценом од 1 до 5 колико је предавач успео да јасно и занимљиво 

изнесе материју: 

n =10 , Хбар =5 ± 0,0 

 

 

Питање број Р. 

бр. 1 2 3 Коментар - сугестије 

  

1. 4 5 5 

Сугестија за наредни тренинг би била да задржите 

концепт овог тренинга из разлога што је пре свега 

организација добра примарно са аспекта времена 

расположивог за рад. 

2. 5 5 5 

Одлична организација са доста практичног рада. У 

случају организације следећег нивоа тренига не би 

било лоше да сваки полазник прође самостално кроз 
сваки облик фармакоеконмске анализе чак и са 

хипотетичким леком.  

3. 3 5 5 

Само бих желела да похвалим организацију самог 

предавања, док је предавач био изваредан! Било би 

одлично организовати и следећи ниво где бисмо 

продубили знање. 

4. 4 5 5 Одлично организован тренинг. Можда превише хране. 

5. 5 4 5 

Одличан тренинг, врло користан. Може да се 

организује за полазнике тренинг према нивоу 

интересовања (basic, advanced итд.) 

6. 5 5 5 

Недостатак дефинисаног Qualy-ја и уско посматрање 

повећања и смањења трошкова РФЗО-а онемогућава 

примену стечених знања у пуном обиму. Било би 

сврсисходно организовати тренинге различитог нивоа 

entry level (управо завршени), entry level 2 Advanced 

PE analyses, level 3 deep dive analyses итд. Осмислити, 

организовати и имплементиратинеки вид регионалног 
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нетворкинга у циљу размене најбољих искустава итд. 

Сачинити и дистрибуирати полазницима списак 

најрелевантније литературе из PE области каја може 

послужити даљем унапређењу знања. 

7. 5 5 5 Све је било супер. 

8. 5 5 5 

Размишљао сам о томе шта није ваљало и нисам успео 

да се сетим и једне ствари. Уведите нове едукације из 

више области нпр. продаја, маркетинг итд. Све је било 
одлично. 

9. 5 5 5 

Можда треба организовати, рецимо, само обуку за 

израду Марковљевог модела, који је најкомплекнији. 

Давањем једног задатка групи, или сваком 

појединачно, посебног задатка унапредити значајно 

вештине полазнике тренинга. 

10. 5 5 5 

За даље едукације да приоритети буду теме које се 

наслањају на фармакоекономију. Време трајања 

тренинга је у складу са обимом. 

АВЕ 4,6 4,9 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


