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 Анкету је попунило 100 студената. Детаљни подаци о броју студената из 
одређених група школа и њиховој распоређености по смеровима налазе се у 
табели испод, с тим што нису сви испитаници одговорили на сва питања, или 
су давали потпуно недефинисане одговоре. 
 

 
ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 

УПИСАН СМЕР 

ТИН ДТО МТИ 
Текстилне школе 13 18 10 
Техничке и технолошке школе 7 6 8 
Економске и сродне школе 3 1 3 
Гимназије 3 7 4 
Уметничке школе 1 6 / 
Остало  1 3 6 
 
 Највећи број студената уписује се са подручја града Београда (што 
обухвата општине Младеновац, Лазаревац и Обреновац), 57. Преосталих 43 је 
распоређено на следећи начин: 30 студената долази из региона Шумадије и 
Западне Србије (конкретније, из Крушевца, Чачка, Краљева, Ужица, Шапца, 
Јагодине, Крагујевца, Пријепоља и Ариља), њих 6 је са подручја Војводине 
(Панчево, Нови Сад), 5 из Јужне и Источне Србије (Смедерево, Велика Плана, 
Врање, Сурдулица). На крају, 2 студента долазе из земаља у региону (Црна 
Гора). 
 

Како сте сазнали за нашу Школу? 
а) Путем медија: интернет, ТВ, радио 19 
б) Путем рекламе 1 
в) Преко пријатеља/рођака 67 
г) Остало (навести) 13 
 
 Од студената који су навели да су за Школу чули преко медија, њих 3 је 
као конкретан извор навело интернет. Од 13 студената који су заокружили 



категорију „Остало”, њих 11 је за Школу чуло у својој средњој школи, 1 на 
послу, а 1 особа преко Ромског удружења. 
 
 На питање „од када и на који начин вас интересује текстил“, највећи број 
студената, 45, одговара да их текстил интересује од средње школе ( најчешће 
текстилне); око 24 одговара да их текстил/мода/дизајн интересују одувек 
(неколицина наводи да су интересовање за текстил и дизајн развили уз 
родитеље/рођаке који се баве том струком), 6 наводи да се интересују за 
текстил од основне школе, а 13 је изјавило да их текстил и мода интересују од 
скора/од кад су на различите начине дошли у контакт са одевном и модном 
индустријом. 
 
 На питање „зашто настављате школовање после средње школе“, највећи 
број испитаника, 58, наводи жељу за стручним усавршавањем, њих 17 као 
разлог наводи налажење посла/напредовање у послу, 10 наводи јако 
интересовање за предмет студија и могућност креативног рада, 3 особе су 
навеле генерално побољшање перспективе, а 2 особе су навеле да их је на 
студије навео сплет финансијских и социјалних околности (наставак 
образовања после гимназије или примање породичне пензије). 
 
 Као најважнији критеријум за избор студија, 35 испитаника наводи 
лична интересовања, њих 15 наводи квалитет студија/понуду 
предмета/акредитованост, 3 сматрају да ће знање стечено на студијама бити 
применљиво у пракси и да ће им омогућити добар посао/покретање сопственог 
бизниса, 14 испитаника се одлучило за ове студије као за природни 
продужетак образовања које су стекли у средњој школи, 2 особе су навеле да 
им је било битно да студије не буду сувише тешке, а 1 особа је навела као 
пресудну препоруку пријатеља. Доста испитаника није одговорило на ово 
питање. 
  
 Што се тиче очекивања по завршетку студија, чак 51 испитаник наводи 
да очекује проналажење запослења (бољег посла/посла у струци/напредовање 
у фирми), њих 13 очекује проширење знања из одабране области студија (или 
стицање применљивог знања), 2 желе да наставе са студијама, а још 2 планира 
покретање сопственог бизниса; 8 испитаника је навело да очекују генерално 
побољшање у својим животним околностима. 
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