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Извештај  

 

Континуирано праћење квалитета студирања подразумева почетну информацију о 

особинама и квалитету новоуписаних студената који су они остварили у претходном 

школовању, односно у средњој школи. У том смислу ВМТШ у Шапцу је приликом уписа 

анкетирала студенте о претходном школовању, успеху, мотивацији за упис ове школе, 

материјалној обезбеђености. 

 

1. Структура бруцоша према генерацијској припадности 

 

Школа је спровела испитивање структуре бруцоша према генерацијској припадности 

(старост студената), тј. колико је студената уписало Школу одмах после завршетка средње 

школе, а колико касније, после одређене паузе у школовању или после покушаја 

студирања на некој другом високошколској установи. Већина студената (2015/16. - 

62,37%; 2016/17. – 95%; 2017/18. – 84,42 %) су студенти који су се редовно после 

трогодишње или четворогодишње средње школе уписaли први пут прву годину студија. 

Остали уписани студенти  су старији од поменутих годишта и после одређене паузе у 

школовању су се уписали. 

 

2. Структура бруцоша према месту завршетка средње школе 

 

У анкетном упитнику једно питање је било посвећено и територијалном распореду 

бруцоша. Наиме, интересовало нас је одакле студенти долазе и из којих претходно 

завршених средњих школа. Посебно је ово питање важно у склопу стратегије Школе не 

само са становишта квалитет студирања, него и са становишта студентски стандард. То 

значи да би Школа могла студентима који долазе из других градова да помогне у смештају 

и исхрани што је дугорочни развојни циљ Школе. У табели 1, дат је преглед градова у 

којима су студенти завршили средњу школу: 

 

 



 

 

Табела 1. Место завршене средње школе  

Град 2015/16 

број  ( у %) 

2016/17 

број  (у %) 

2017/18 

број  (у %) 

Батровци - - 1 (0,43) 

Београд 2 (2,15) 1 (0,82) 2 (0.87) 

Бијељина 3 (3,23) 1 (0,82) 3 (1,30) 

Богатић 1 (1,07) 14 (11,47) 7 (3,03) 

Брчко БиХ - - 2 (0,87) 

Ваљево 3 (3,23) 4 (3,28) 10 (4,33) 

Владимирци 2 (2,15) 10 (8,20) 10 (4,33) 

Зворник 1 (1,07) - - 

Инђија  - - 2 (0,87) 

Крупањ - - 3 (1,30) 

Коцељева - 5 (4,10) 5 (2,16) 

Лозница 11 (11,83) 6 (4,92) 16 (6,93) 

Мачванска Митровица - - 1 (0,43) 

Мионица - 1 (0,82) - 

Обреновац 2 (2,15) 1 (0,82) 5 (2,16) 

Осечина - - 3 (1,30) 

Пећинци  - - 1 (0,43) 

Рогатица БиХ - - 1 (0,43) 

Рума 1 (1,07) 1 (0,82) 3 (1,30) 

Сремска Митровица 9 (9,68) 3 (2,46) 4 (1,73) 

Смедерево - 1 (0,82) - 

Сента 1 (1,07) - - 

Сребреница - 5 (4,10) - 

Уб - - 1 (0,43) 

Чачак - 1 (0,82) - 

Шабац 57 (61,29) 68 (55,74) 149 (64,5) 

Шид - - 2 (0,87) 

 

Резултати указују да се из године у годину повећава број градова из Србије и околине из 

којих долазе ђаци да студирају на ВМПТШ школи. Од укупног броја уписаних бруцоша у 

праћеном периоду из Шапца  је 60,51% бруцоша. 



 

 

3. Струкура бруцоша према типу завршене средње школе 

 

Табела  2. Средње школе из којих долазе студенти 

Тип средње школе 2015/16. 

у % 

2016/17. 

у % 

2017/18. 

у % 

Техничка 11,83 10,66 17,32 

Економска 20,43 28,69 32,03 

Пољопривредна 3,23 2,46 4,76 

Пољопривредно-хемијска 2,15 0,82 1,73 

Пољопривредна и медицинска школа 2,15 - 1,73 

Прехрамбено-шумарска и хемијска 2,15 0,82 0,43 

Хемијско-техничка 1,07 - - 

Хемијско-прехрамбена - - 0,43 

Стручна хемијска и текстилна школа 6,45 4,92 6,93 

Медицинска 35,48 18,03 13,85 

Мачванска средња школа - 11,47 3,90 

Средња школа Свети Сава Лозница 1,07 2,46 1,30 

Гимназије 10,75 1,64 4,76 

Средњошколски центар „Петар Кочић“ 

Зворник 
1,07 - - 

Посавотамнавска средња школа  2,15 8,20 6,93 

Средењошколски центар Сребреница - 4,10 0,87 

Уметничка - 1,64 1,30 

Машинско-техничка - 3,28 - 

Средња школа Мионица - 0,82 - 

Средња школа Коцељева - - 1,73 

 

Средње школе из којих највише бруцоша долази су медицинских, економских и 

техничких образовних профила. Такав тренд треба задржати, али пажњу треба усмерити и 

на школе које су мање заступљене и у њима треба посебну пажњу посветити презентацији 

Школе.  



У праћеном периоду уочава се значајно повећање броја ђака из економских школа које 

образују и куваре и угоститеље. Њихово интересовање усмерено је на студирање 

Гастрономије и Економије на ВМПТШ.  

  

4. Структура бруцоша према претходним покушајима студирања 

 

Табела 3. Претходни покушаји студирања 

Претходно студирање 2015/16.   

у % 

2016/17.  

у % 

2017/18.  

у % 

Да 20,43 3,28 7,36 

Не 79,57 96,72 92,64 

 

У периоду који се анализира резултати показују да већина бруцоша није претходно 

студирало у процентима је 89,64%. 

 

5. Издржавање током студирања 

 

Табела 4. Издржавање студента током студирања 

Начин издржавања 
2015/16. 

  у % 

2016/17.  

у % 

2017/18.  

у % 

Родитељи 74,19 88,52 78,79 

Сам студент својим радом 18,28 8,20 11,25 

Стипендирањем 1,07 1,64 2,16 

На друге начине 6,45 1,64 7,79 

 

Резултати анкете указују да највише има студената које издржавају родитељи. Најмањи 

број студената се изјаснио да прима стипендије али је тај број у тренду раста у 

анализираном периоду.  

 

 



 

 

 

6. Обавештеност бруцоша о ВМПТШ у Шапцу 

 

Табела 5. Начини на који су студенти били обавештени о ВМПТШ у Шапцу 

Начини обавештености 2015/16.  

 у % 

2016/17.  

у % 

2017/18.  

у % 

Преко пријатеља који већ 

студирају на ВМПТШ 
69,89 57,38 67,53 

На презентацији Школе 4,30 20,49 8,22 

Путем телевизије 1,07 0,82 0,87 

Путем других медија 5,38 5,74 4,76 

На неки други начин 19,35 15,57 18,61 

 

Према резултатима анкете најбоља препорука за студирање ВМПТШ у Шапцу су 

пријатељи и познаници бруцоша који већ студирају на неким од студијских програма 

Школе. Треба поменути да је значајно порастао проценат студената који су информације о 

школи добили путем презентације коју Школа организује пре уписа одређене генерације 

у прву годину студија. То даје мотив да се јиш боље врши организовање будуће 

презентације Школе.  

 

7. Очекивања бруцоша од студирања и мотивација за одабрани 

студијски програм 

 

Табела  6. Очекивања од студија на ВМПТШ у Шапцу 

Очекивања од студија 2015/16.  

 у % 

2016/17.  

у % 

2017/18. 

 у % 

Претежно теоријска знања 4,30 9,84 7,36 

Практична, применљива знања 30,11 32,79 30,30 

Квалитетну оспособљеност за посао 58,06 54,92 58,01 



Нешто друго 7,53 2,46 4,33 

 

На основу резултата анкете студенти у највећој мери (57%) очекују квалитетну 

оспособљеност за посао. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Резултати указују да је повећан број градова из Србије и околине из којих долазе студенти 

али и да је ипак из Шапца највећи број бруцоша. Традиционално, највише студената 

долази из техничких, медицинских и економских школа тј. образовних профила. Већина 

новоуписаних студената није претходно студирала нигде.  

Резултати анкете указују да највећи број  студената издржавају родитељи. У Школи 

студира и одређен број студената који се издржавају својим радом, а најмање је оних 

студената који добијају стипендије.  

Према резултатима анкете најбоља препорука за студирање ВМПТШ у Шапцу су 

пријатељи и познаници бруцоша који већ студирају на неким од студијских програма 

Школе. Треба поменути да је значајно порастао проценат студената који су информације о 

школи добили путем презентације коју Школа организује пре уписа одређене генерације у 

прву годину студија. То даје мотив да се још боље врши организовање будуће 

презентације Школе. 

На основу резултата анкете, Студенти од Школе навише очекују квалитетну 

оспособљеност за посао. 

 

 

 

У Шапцу, фебруар 2019. године                    Подносилац извештаја: 

Председник Комисије за контролу квалитета 

                                             Др Драгана Илић Удовичић, 

професор                              


