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Образовне, социо-демографске и мотивационе карактеристике студената 

уписаних у I годину студија 

школска 2018/2019. 

 

Анкета је спроведена као и претходних година почетком октобра са студентима I године, 

и обухватила је следеће карактеристике: пол, старост, место становања, завршену средњу 

школу, место у коме је студент завршио средњу школу, школски успех у последњем 

разреду средње школе, ниво образовања родитеља, као и ниво мотивације за даље 

образовање и очекивања од будуће школе. 

У тренутку анкетирања од укупно 51 уписаног студента, анкету је попунило њих 36 - 25 

девојака и 11 момака. 

Већина студената је старости од 18 до 20 година – 52,8%, затим од 21 до 30 година и преко 

30 – по 16,7%. 

По месту становања – 97,2% живи у граду, 2,8%  на селу. 

Као и ранијих година највише студената је завршило средњу школу у Пироту – 19 или 

52,8%, затим следе Књажевац, Зајечар и Бела Паланка – 3 (8,3%), двоје судената је 

завршило школу у Нишу (5,6%), док је по један студент завршио средњу школу у 

Лесковцу, Неготину, Власотинцу, Бабушници, Београду и Ћуприји. 

По врсти школе коју су завршили највише је студената који су зав ршили Техничку школу 

– 10 (27,8%), затим Економску – 8 (22,2%), Гимназију 7 (19,45), Средњу стручну школу -  

5 (13,9%), двоје студената је завршило Млекарску школу (5,6%), по један студент је 

завршио Средњу музичку школу, Текстилну, Трговинску, Саобраћајну. 

С обзиром на школски успех – одличан успех је у последњој години студија имало 7 

студената (19,4%), врло добар – 14 (38,9%), добар 9 (25,0%), довољан 1 (2,8%). 

С обзиром на ниво образовања мајки – највише је мајки са средњим образвањем – 24 

(66,4%), са вишом школом је 7 (19,4%), са факултетом 3 (8,3%) и са ОШ 2 (5,6%). 

Образовање очева се донекле разликује – средњу школу има 26 очева наших студената 

(72,2%),  факултет 6 (16,7%), вишу школу 3 (8,3%) и постдипломске студије је звршио 

један отац (2,8%). 

Област мотивације за Школу обухватала је следеће ајтеме и одговоре на њих: 

- школа коју сам звршио/ла је била мој избор – као тачно/присутно у потпуности  

потврдило је  25 студената (69,4%), а као нетачно само један (2,8%). 

- Школа коју сам уписао/ла је мој избор – потврђује 28 (77,8%), нетачно само један 

(2,8%). 

- „Желим да сазнам више о деци“ – потврђује у потпуности 29 (80,6%), у већој мери 

потврђује 5 (13,9%) и претежно тачно 2 (5,6%). 

- „Желим диплому високе школе“ – потврђује као тачно у потпуности 32 студената 

(88,9%). 

- „Не представља ми проблем да радим са људима“ као тачно у потпуности 

потврђује 34 (94,4%). 
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- „Није ми страна комуникација са децом предшколског узраста“ као тачно у 

потпуности потврђује 25 (69,4%), нетачно само један студент (2,8%). 

- „Волим да радим са децом предшколског узраста“ као тачно у потпуности 

потврђује 30 (83,3%). 

- Разлог уписа нашег студијског програма: 

 

„Да ме припреми за занимање којим желим да се бавим“ – 30 (83,3%), усавршавање 

за посао који обављам“ 2 (5,6%), преквалификација 2 (5,6%). 

- Језици којима се служе наши студенти су – енглески – 24 (66,7%), француски 8 

(22,2%) и немачки и руски. 

- Приступ интернету има свакодневно 33 студената (91,7%) и3 повремено (8,3%). 

 

Као посебна интересовања студенти наводе – спорт, језике, књиге, волонтеризам, 

музику, уметност, филмове, глуму, цртање. 

 

 

Петоро наших студената је пре уписа у нашу школу студирало друге факултете – 

Историју и Факултет спорта и физичке културе на Филозофском факултету у Нишу и 

Технички факултет у Бору. 

Извор информација о нашој школи студентима су били пријатељи 23 (63,9%), путем 

медија – 4 (11,1%) и „одавно је то мој сан“, „од васпитача у Дому ученика“, „Преко 

Црвеног крста“. 

 

 

 Анализа резултата ове анкете показује да нашу школу уписују углавном врло добри 

ученици стручних школа и гимназија, живе у граду (већином у Пироту), воле да 

комуницирају са људима, воле рад са децом, а као разлог уписа студијског програма у 

нашој школи наводе очекивање да их припреми за занимање којим желе да се баве. 

Посебно интересантни одговори су били на ајтем о извору информација о Школи – 

студенти углавном о Школи сазнају од пријатеља, што говори позитивно о Школи („добар 

глас Школе“) али и о потреби боље промоције Школе у јавности. 

 

У Пироту, 26.10.2018.    председник Комисије за квалитет 

       Др Мирјана Станковић – Ђорђевић 

 

Извештај је усвојен на седници Наставно-стручног већа 22.11.2018. 


