


2 
 

 

 

На основу Решења број 1738/1 од 10.10.2018. године о формирању Комисије за спровођење 

анкета предвиђених актима Високе железничке школе струковних студија (у даљем тексту 

ВЖШСС) спроведено је анкетирање студената прве године основних струковних студија.  

Анкетирање студената прве године основних струковних студија споведено је у два уписна 

рока, приликом уписа студената у прву годину (I рок 25.06-13.07, II рок 3.9-19.9) од укупно 

четири рока. Сврха анкете је да се добију основни подаци о структури студената који се уписују 

у Високу железничку школу струковних студија. 

Кроз 11 (једанаест) питања анкетног упитника студенти су давали одговоре на разна питања 

(студијски програм који уписују, назив средње школе коју су завршили, како су сазнали за 

Високу железничку школу струковних студија, шта очекују од студирања ...). 

Питања на којa су студенти одговарали су следећа: 

1. Презиме, име, студијски програм, број индекса 

2. Пун назив и место завршене средње школе 

3. Да ли сте пре Високе железничке школе струковних студија студирали нешто друго 

4. Ако сте студирали нешто пре Високе железничке школе струковних студија напишите назив 

високошколске установе 

5. Како планирате да се издржавате током студија 

6. Како сте сазнали за Високу железничку школу струковних студија 

7. Шта очекујете од студија на Високој железничкој школи струковних студија 

8. Зашто сте изабрали студијски програм који сте уписали 

9. Којим језиком се служите 

10. Да ли имате рачунар 

11. Да ли имате приступ интернету 

Анкета је тако конципирана да има 3 питања отвореног типа, где је потребно да студенти 

упишу одговарајуће податке, и 8 питања са понуђеним одговорима од којих се 3 могу допунити 

уколико ни један понуђени одговор не одговара испитанику. 

Анкетирано је укупно 72 студената од укупно 92 студента уписаних у прву годину основних 

струковних студија, односно 78,26% што резултате ове анкетете чини репрезентативним. 

Структура анкетираних студената: 

 

По студијским програмима осс 

Железнички саобраћај 18 

Железничко машинство 3 

Електротехника у саобраћају 16 

Комерцијално пословање железнице 24 

Јавни градски и индустријски саобраћај 11 

 
 

Резултати анкете дати су по студијским програмима посебно и збирно за ВЖШСС. 
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Студијски програм:  Железнички саобраћај 

Број анкетираних: 18 

Назив средње школе Место 
Број 

анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 8 

ЈУ ССШ ,,Иван Ускоковић'' Подгорица 3 

Саобраћајна школа ,,Пинки'' Нови Сад 2 

Средња техничка ПТТ школа Београд 1 

Електротехничка школа ,,Раде Кончар'' Београд 1 

Гимназија у Лазаревцу Лазаревац 1 

ГТШ. ,,Бранко Жежељ'' Београд 1 

Средња туристичка школа Нови Београд 1 

Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 4 

не 14 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 

Саобраћајни факултет, Београд 2 

Висока железничка школа струковних студија, Београд 1 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 1 

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 10 

б) радим, издржаваћу се сам/а 8 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 0 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 10 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 5 

в) путем телевизије 0 

г) путем других медија (радио, новине...) 2 

д) путем Интернета 1 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 2 

б) претежно практична, применљива знања 5 

в) квалитетно оспособљавање за посао 11 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим 

желим да се бавим 8 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 8 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 2 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 0 

д) нешто друго 0 

Којим језиком се служите 

енглески 17 

француски 1 

немачки 4 

руски 2 

неки други 0 

Да ли имате рачунар 

код куће 17 

на послу 4 

немам приступ рачунару 1 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 18 

на послу 7 

немам приступ Интернету 0 
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Студијски програм:  Железничко машинство 

Број анкетираних: 3 

Назив средње школе Место 
Број 

анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 1 

Јавна установа средња стручна школа 

''Иван Ускоковић'' Подгорица 2 

Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 0 

не 3 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 

 

- 

 

- 

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 2 

б) радим, издржаваћу се сам/а 1 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 0 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 3 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 0 

в) путем телевизије 0 

г) путем других медија (радио, новине...) 0 

д) путем Интернета 0 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 0 

б) претежно практична, применљива знања 0 

в) квалитетно оспособљавање за посао 3 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим 

желим да се бавим 0 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 1 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 2 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 0 

д) нешто друго 0 

Којим језиком се служите 

енглески 3 

француски 0 

немачки 0 

руски 0 

неки други 0 

Да ли имате рачунар 

код куће 3 

на послу 1 

немам приступ рачунару 0 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 3 

на послу 1 

немам приступ Интернету 0 
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Студијски програм:  Електротехника у саобраћају 

Број анкетираних: 16 

Назив средње школе Место 
Број 

анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 11 

Техничка школа Младеновац 2 

Електротехничка школа ,,Раде Кончар” Београд 1 

Електротехничка школа ,,Никола Тесла'' Београд 1 

Техничка школа  Смедерево 1 

Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 1 

не 15 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 
Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд 1 

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 9 

б) радим, издржаваћу се сам/а 7 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 0 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 5 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 1 

в) путем телевизије 0 

г) путем других медија (радио, новине...) 4 

д) путем Интернета 4 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 1 

б) претежно практична, применљива знања 6 

в) квалитетно оспособљавање за посао 7 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање којим 

желим да се бавим 10 

б) усавршићу се да боље обављам посао који радим 4 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 0 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам желео 0 

д) нешто друго 0 

Којим језиком се служите 

енглески 13 

француски 0 

немачки 0 

руски 0 

неки други 1 

Да ли имате рачунар 

код куће 14 

на послу 2 

немам приступ рачунару 0 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 14 

на послу 4 

немам приступ Интернету 0 
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Студијски програм:  Комерцијално пословање железнице 

Број анкетираних: 24 

Назив средње школе Место Број анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 18 

5.економска школа Београд 2 

Машинска школа ,,Радоје Дакић'' Београд 1 

Машинско-електротехничка школа 

,,Гоша'' Смедеревска Паланка 1 

Средња пољопривредна школа Шабац 1 

Тесктилно-технолошка и 

пољопривредна школа Смедерево 1 

Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 1 

не 23 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 
Београдска пословна школа 1 

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 14 

б) радим, издржаваћу се сам/а 8 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 2 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 11 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 5 

в) путем телевизије 2 

г) путем других медија (радио, новине...) 4 

д) путем Интернета 2 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 2 

б) претежно практична, применљива знања 6 

в) квалитетно оспособљавање за посао 16 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање 

којим желим да се бавим 14 

б) усавршићу се да боље обављам посао који 

радим 5 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 2 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам 

желео 1 

д) нешто друго 2 

Којим језиком се служите 

енглески 21 

француски 0 

немачки 3 

руски 3 

неки други 1 

Да ли имате рачунар 

код куће 22 

на послу 6 

немам приступ рачунару 1 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 23 

на послу 10 

немам приступ Интернету 0 

 

Студијски програм:  Јавни градски и индустријски саобраћај 

Број анкетираних: 11 

Назив средње школе Место Број анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 5 

Техничка школа ГСП Београд 1 

Техничка школа Обреновац 1 

Средња техничка школа ,,Вожд 

Карађорђе'' Лебане 1 

Саобраћајно техничка школа - 1 

Гимназија Нови Сад 1 

Нису навели назив средње школе  1 
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Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 0 

не 11 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 

/  

/  

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 6 

б) радим, издржаваћу се сам/а 4 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 1 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 4 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 3 

в) путем телевизије 0 

г) путем других медија (радио, новине...) 1 

д) путем Интернета 3 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 3 

б) претежно практична, применљива знања 2 

в) квалитетно оспособљавање за посао 6 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање 

којим желим да се бавим 9 

б) усавршићу се да боље обављам посао који 

радим 0 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 0 

г) јер нисам могао да упишем оно што сам 

желео 0 

д) нешто друго 2 

Којим језиком се служите 

енглески 9 

француски 1 

немачки 2 

руски 0 

неки други 2 

Да ли имате рачунар 

код куће 11 

на послу 2 

немам приступ рачунару 0 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 11 

на послу 3 

немам приступ Интернету 0 

 

 

У наредној табели дати су обједињени подаци за све студијске програме (Железнички 

саобраћај, Железничко машинство, Електротехника у саобраћају, Комерцијално пословање 

железнице, Јавни градски и индустријски саобраћај) по свим питањима анкете. 
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Студијски програм:  сви 

Број анкетираних: 72 

Назив средње школе Место 
Број 

анкетираних 

Железничка техничка школа Београд 43 

ЈУ ССШ ,,Иван Ускоковић'' Подгорица 5 

Саобраћајна школа ,,Пинки'' Нови Сад 2 

Техничка школа Младеновац 2 

5.економска школа Београд 2 

Електротехничка школа ,,Раде Кончар'' Београд 2 

Средња техничка ПТТ школа Београд 1 

Гимназија у Лазаревцу Лазаревац 1 

ГТШ. ,,Бранко Жежељ'' Београд 1 

Средња туристичка школа Нови Београд 1 

Електротехничка школа ,,Никола Тесла'' Београд 1 

Техничка школа  Смедерево 1 

Машинска школа ,,Радоје Дакић'' Београд 1 

Машинско-електротехничка школа 

,,Гоша'' Смедеревска Паланка 1 

Средња пољопривредна школа Шабац 1 

Тесктилно-технолошка и 

пољопривредна школа Смедерево 1 

Техничка школа ГСП Београд 1 

Техничка школа Обреновац 1 

Средња техничка школа ,,Вожд 

Карађорђе'' Лебане 1 

Саобраћајно техничка школа - 1 

Гимназија Нови Сад 1 

Нису навели назив средње школе  1 

Да ли сте пре ВЖШСС студирали 

нешто друго 

да 6 

не 66 

Ако сте студирали нешто пре 

ВЖШСС напишите назив ВУ 

Саобраћајни факултет, Београд 2 

Висока железничка школа струковних студија, 

Београд 1 

Висока школа електротехнике и рачунарства, 

Београд 1 

Факултет за туристички и хотелијерски 

менаџмент 1 

Пословна школа Београд 1 

Како планирате да се издржавате 

током студија 

а) издржаваће ме родитељи 41 

б) радим, издржаваћу се сам/а 28 

в) примам стипендију 0 

г) нешто друго 3 

Како сте сазнали за ВЖШСС 

а) од пријатеља који студира ВЖШ 35 

б) на презентацији ВЖШ у мојој Школи 20 

в) путем телевизије 2 

г) путем других медија (радио, новине...) 7 

д) путем Интернета 8 

Шта очекујете од студија у ВЖШСС 

а) претежно теоријска знања 10 

б) претежно практична, применљива знања 16 

в) квалитетно оспособљавање за посао 46 

г) нешто друго 0 

Зашто сте изабрали студијски 

програм који сте уписали 

а) очекујем да ме припреми за занимање 

којим желим да се бавим 44 

б) усавршићу се да боље обављам посао који 

радим 17 

в) очекујем да ми омогући преквалификацију 6 
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г) јер нисам могао да упишем оно што сам 

желео 1 

д) нешто друго 4 

Којим језиком се служите 

енглески 66 

француски 2 

немачки 9 

руски 6 

неки други 4 

Да ли имате рачунар 

код куће 69 

на послу 17 

немам приступ рачунару 2 

Да ли имате приступ Интернету 

код куће 71 

на послу 25 

немам приступ Интернету 0 

 
Чак 43 студента уписаних на прву годину (који су попунили анкету) основних струковних 

студија, односно око 59,72% је завршило средњу Железничку техничку школу у Београду. 

Осталих 29 студента, односно 40,28% долази из 20 средњих школа у Србији и 1. школе ван 

земље. Не постоји већа заступљеност студената из одређене средње школе осим  Железничке 

техничке школе. Из осталих средњих школа долазе од 1 до 5 студента, највише је 5 студената 

(6,94%) из ЈУ ССШ ,,Иван Ускоковић'' из Подгорице. 

 

Од студената уписаних на прву годину основних струковних студија 6 студената, односно 

8,33%, је претходно похађало неку високошколску установу. Највећи број, 2 студента је 

претходно похађало Саобраћајни факултет у Београду. 

 

Резултати анкетирања студената показују да 28 студента, односно 38,89% студената уписаних 

на прву годину основних струковних студија ради, односно сами се издржавају, док 41.студента 

издржавају родитељи (56,94%). 

 

Студенти су за  ВЖШСС углавном сазнали од пријатеља који студира на ВЖШСС, то је навело 

чак 35 студената, односно 48,61%. Осим преко пријатеља студенти су сазнали за ВЖШСС на 

презентацији ВЖШСС у њиховој Школи у 27,78% случајева (20 студената) и путем Интернета 

у 11,11% случајева (8 студената). 7 студената је за школу чуло путем медија (радио, новине итд) 

док је само 2 студента за школу чуло путем телевизије.  

 

Студенти од студија у ВЖШСС у највећем броју случајева, чак 63,89% (чак 46 студента) 

очекују квалитетно оспособљавање за посао, а знатно мање очекује претежно практична, 

применљива знања 22,22% (16 студента) и  претежно теоријска знања 13,89% (10 студената). 

 

Студенти су изабрали студијски програм који су уписали јер очекују да их припреми за 

занимање којим желе да се баве у 61,11% случајева (44 студената), да би се усавршили ради 

бољег обављања посла који раде 23,61% (17 студената) и јер очекују да им омогући 

преквалификацију 8,33% (6 студената). 4 студента је навело ,,нешто друго'' као разлог што су 

изабрали уписани студијски програм (5,56%), а само један студент је као разлог дао да није 

могао да упише оно што је желео (1,39%). 

 

Уписани студенти се највише од страних језика служе енглеским 91,67% (66 студент). 

 

Сaмо 2,78% уписаних студената нема рачунар, ни на послу, ни код куће (2 студента). 100% 

студената има приступ интернету.  
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Студенти од студија у ВЖШСС у највећем броју случајева, чак 63,89% (чак 46 студента) 

очекују квалитетно оспособљавање за посао, а знатно мање очекује претежно практична, 

применљива знања 22,22% (16 студента) и  претежно теоријска знања 13,89% (10 

студената). 

Студенти су изабрали студијски програм који су уписали јер очекују да их припреми за 

занимање којим желе да се баве у 61,11% случајева (44 студената), да би се усавршили ради 

бољег обављања посла који раде 23,61% (17 студената) и јер очекују да им омогући 

преквалификацију 8,33% (6 студената). 4 студента је навело ,,нешто друго'' као разлог што 

су изабрали уписани студијски програм (5,56%), а само један студент је као разлог дао да 

није могао да упише оно што је желео (1,39%). 

Уписани студенти се највише од страних језика служе енглеским 91,67% (66 студент). 

Сaмо 2,78% уписаних студената нема рачунар, ни на послу, ни код куће (2 студента). 100% 

студената има приступ интернету. 

3. УПОРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СТУДЕНАТА У ПЕРИОДУ 

ОД 2012/2013. ДО 2019/2020. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

У циљу утврђивања потенцијалних промена у структури студената који се уписују на 

ВЖШСС упоређене су вредности у периоду од школске године 2012/2013. до 2019/2020. 

Резултати ових анкетеа су репрезентативни јер је у посматраном периоду анкетирано 

просечно 89% уписаних студената (слика 1). 

 
Слика 1. Одзив студената анкетирању  

 

Велики број студента уписаних на прву годину основних струковних студија је завршио 

средњу Железничку техничку школу у Београду. Међутим у посматраном периоду од 

2012/2013. - 2019/2020. школске године уочава се пад, а затим повећање броја студената 

који су завршили средњу Железничку техничку школу, а који се уписују на ВЖШСС (слика 

2). Процентуално број студената уписан на прву годину основних струковних студија, 

а који су завршили средњу Железничку техничку школу, смањио се са 59% школске 
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године 2012/2013. на 38% школске године 2017/2018. и затим се опет до 2019/2020 попео 

на 59,72% (у односу на укупан број уписаних студената прве године). 

Процентуална промена броја студената који долазе из средње Железничке техничке школе 

није исто за све студијске програме. На програмима Комерцијално пословање на 

железници, Јавни градски и индустријски саобраћај и Електротехниа у саобраћају је дошло 

до скока у односу на претходне године. На програму Железничко машинство је проценат 

студената који долазе из Железничке техничке школе у стагнацији а на Железничком 

саобраћају је у опадању. Сами трендови за период од 2011/2013 до 2019/2020. дат је на 

слици 3.  

Остали студенти долазе из 30 до 70 различитих средњих школа у Србији али и ван земље. 

Не постоји већа заступљеност студената из одређене средње школе, осим  Железничке 

техничке школе. Број школа из којих долазе студенти по годинама дат је на слици 4. Из 

осталих средњих школа долази по неколико студента.  

 

Слика 2. Студенти ВЖШСС који су завршили средњу Железничку техничку школу 
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Слика 3. Студенти ВЖШСС који су завршили средњу Железничку техничку школу по 

студијским програмима 

 

Слика 4. Број школа из којих долазе студенти 
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Од студената уписаних на прву годину основних струковних студија просечно у 

посматраном периоду 11,36% студената (у односу на укупан број уписаних студената прве 

године) је претходно похађало неку високошколску установу. Овај проценат је од 

2012/2013.године када је износио 4,62% порастао на 17,16% 2017/2018.године, а затим 

2019/2020 пао на 8,33%. 

Резултати анкетирања студената показују да је, у посматраном периоду, просечно 34,21% 

студената уписаних на прву годину основних струковних студија запослено (слика 5), док 

је у претходне три године ова средња вредност 37,3%.  

У периоду од 2012/2013. до 2019/2020. школске године студенти су за ВЖШСС сазнали: 

1. од пријатеља који студира на ВЖШСС - просечно 57,63%  студената 

2. на презентацији ВЖШСС у њиховој Школи - просечно 21,39%  студената 

3. путем Интернета - просечно 13,74%  студената (слика 6). 

Број студената који су уписали ВЖШСС и број студената који су чули за школу од 

пријатеља је у корелацији са високим коефицијентом корелације (0,81). Проценат студената 

који су уписали школу, а за школу су чули путем интернета је претежно константан дужи 

временски период (мин. 11,11% ÷ макс.16,15%).  

Утицај телевизије и других медија, као и презентација у школама је занемарљив на 

упознавање средњошколаца са могућностима студирања на  ВЖШСС, до ове и претходне 

године када је повећан.   

 

Слика 5. Проценат запослених студената. 
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Слика 6. Упознавање студената са могућностима студирања ВЖШСС  

Студенти од студија у ВЖШСС, у посматраном периоду од 2012/2013. до 2019/2020. 

школске године, очекују (слика 7): 

1. квалитетно оспособљавање за посао – просечно 69,31%  

2. претежно практична, применљива знања – просечно 20,45%  

3. претежно теоријска знања – просечно 9,64%. 
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Слика 7. Очекивања студената у погледу стицања знања на ВЖШСС. 

Студенти су изабрали студијски програм који су уписали, у посматраном периоду од 

2012/2013. до 2019/2020. школске године (слика 8): 

1. јер очекују да их припреми за занимање којим желе да се баве – просечно 65,78%, 

2. да би се усавршили ради бољег обављања посла који раде – просечно 20,45% , 

3. јер очекују да им омогући преквалификацију – просечно 9,64%. 

Просечна очекивања студената се поклапају са сазнањем о броју запослених студената. 

Запослени студенти (који чине 38,89% студената у првој години) желе да се усаврше ради 

бољег обављања посла који раде или ради преквалификације, што се поклапа са подацима 

о разлозима избора студијског програма (~30%).  

Уписани студенти се највише од свих страних језика служе енглеским, у посматраном 

периоду од 2012/2013. до 2019/2020. школске године просечно њих 85,85%. 
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Слика 8. Разлози избора студијског програма 

У посматраном периоду од 2012/2013. до 2019/2020. школске године просечно 97,55% 

уписаних студената има приступ рачунару на послу или код куће, док 96,31% студената има 

приступа интернету на послу или код куће (слика 9).  

 
Слика 9. Приступачност рачунара и  интернета студенатима на послу или код куће  
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4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОЗИ  

Резултати анкетирања студената спроведени у школској 2019/2020. години, и поређење 

добијених резултата из претходног периода, почевши од 2012/2013. школске године, 

показали су да се структура студената који сада уписују ВЖШСС делимично изменила: 

1. Број студената који долазе из средње Железничке техничке школе у Београду се у 

претходним годинама попео на почетну вредност. Процентуално број студената 

уписан на прву годину основних струковних студија, а који су завршили средњу 

Железничку техничку школу, смањио се са 59,23% школске године 2012/2013. на 

38,46% школске године 2017/2018. и затим се опет до 2019/2020 попео на 59,72%. 

2. Остали студенти долазе из 30 до 70 различитих средњих школа у Србији, али и ван 

земље. Смањује се број школа из којих долазе студенти (што значи да се промоција 

школе треба вршити на неки од транспарентнијих начина доступних свима: интернет, 

медији,...). 

3. Број запослених студената који се сами издржавају и то од 2012/2013 до 2019/2020. од 

27,69% до 49,52%, а затим пао на 38,89% (средња вредност 34,21%, тј. 37,3% ако се 

посматрају претходне три године). Треба имати у виду да је у ВЖШСС стално присутно 

око 34,21% студената који су запослени (на првој години), што отежава организовање 

наставе, и њих ставља у неравноправан положај у односу на студенте који нису 

запослени.  

4. Број студената који су уписали ВЖШСС и број студената који су чули за школу од 

пријатеља је у корелацији и то са високим коефицијентом корелације (0,8). Како опада 

број уписаних студената опада и број студената, који су на овај начин сазнали за школу. 

Проценат студената, који су уписали школу, а за школу су чули путем интернета је 

претежно константан дужи временски период,  што указује да се промоција школе треба 

вршити путем интернета. Такође је у порасту број студената који су за школу сазнали 

путем медија. 

 На основу Анализа резултата анкете студената прве  године основних струковних студија 

школске 2018/2019. године извршиће извршиће се исправка анкетног листића за питања бр 

10 и 11. (коришћење рачунара и интернета).  

Предлажемо да застарела питања (бр. 10 и 11. везана за коришћење рачунара и интернета) 

заменимо са неким од следећих питања:  

1. На одлуку да упишем Високу железничку школу највише је утицало:  

а) моја склоност ка железници 

б) породица/пријатељи 

в) могућност налажења посла на железници 

г) могућност лаког одласка у иностранство 

д) неки други 

 

2. Који вид наставе је, по вашем мишљењу, у претходном школовању био 

најефективнији:  

а) теоретски 

б) практични 
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в) интерактивни 

г) комбинација претходних  

д) неки други 

 

3. Оцените своје познавање железничких термина     

 (најмања оцена) 1  2 3 4  5  (највећа оцена) 

 

4. Своје учење у претходном нивоу школовању оцењујем као 

а) редовно 

б) повремено 

в) ,,кампањско'' 

г) скоро никад нисам учио/ла 

 

5. По мом мишљењу кључ успешног школовања је: 

а) упоран  и редован рад 

б) могућност брзог схватања проблема 

в) сналажење 

г) праћење најчешћих питања 

 

6. Колико сматрате битним предиспитне обавезе: 

а) наставу 

 (најмања оцена) 1  2 3 4  5  (највећа оцена) 

б) домаће и семинарске радове 

 (најмања оцена) 1  2 3 4  5  (највећа оцена) 

в) тестове и колоквијуме 

 (најмања оцена) 1  2 3 4  5  (највећа оцена) 

 

7. Који облик полагања испита вам највише одговора: 

а) писмени 

б) усмени 

в) писмени и усмени 

 

8. Шта сматрате неопходним у школи (заокружити све одговоре које сматрате 

релевантним): 

а) лабораторије 

б) библиотеку 

в) читаоницу 

г)  

 

9. Чиме највише волите да се бавите када нисте у школи: 
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