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СРБИЈИ
Сажетак:У ра ду се пре зен ту ју ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи
ва ња спро ве де ног 2009. го ди не, на узор ку од 985 сту де на та ви со
ких шко ла стру ков них сту ди ја (30), у 28 гра до ва у Ср би ји, са ци
љем утвр ђи ва ња од но са ко ји по сто је из ме ђу од ре ђе них еле ме на та 
со ци јал ног по ре кла сту де на та ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја 
и њи хо вих обра зов них, про фе си о нал них и жи вот них аспи ра ци ја. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да по сто ји ви со ка со ци јал на ди фе рен
ци ра ност ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја, од но сно ја сно из два
ја ње ве ће за сту пље но сти сту де на та ко ји су по ре клом из ни жих 
и сред њих дру штве них сло је ва. У том сми слу, шко ло ва ње на ви
со ко школ ском ни воу овој ге не ра ци ји мла дих љу ди би тре ба ло да 
омо гу ћи не са мо сти ца ње зна ња, ко је је по треб но за оба вља ње 
сло же них по сло ва, не го и ви ше дру штве не по зи ци је у од но су на 
ге не ра ци ју ро ди те ља (рад ни ци) и пра ро ди те ља (по љо при вред ни
ци). Утвр ђи ва ње со ци јал ног по ре кла по слу жи ло је као пле до а је за 
„от кри ва ње” пер спек ти ва и аспи ра ци ја сту дент ске омла ди не у 
ве зи са ње ном бу дућ но шћу. 

Кључне речи: ви со ко обра зо ва ње, ви со ке шко ле стру ков них 
студи ја, сту ден ти, обра зов не аспи ра ци је
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Увод не на по ме не1

Глобалнедруштвенепромене,трансформацијапривредног
система,измењенаструктурапотребазаодговарајућимка
дровима, као и процес формирања европског образовног
простора,утицалисунаструктурисањевисокогобразовања
уСрбији.Системвисокогобразовањаупериодутрансфор
мације српског друштва неизбежно доживљава промене,
које су нарочито видљиве у неуниверзитетском сектору, у
видупреображајавишихшколаувисокешколе.Развојви
сокогшколстваињеговихосновнихструктурарезултат је
деловањадруштвенихчинилацакојиутичуинарегионал
нудистрибуцијувисокихшколаструковнихстудија,каои
на социјалну дистрибуцију студената по студијским про
грамима.У том смислу, реализација социјалнихфункција
образовања(прагматичне,социокултурне,социопрестижне,
професионалне) јасносеосликаваупитањимаформирања
студентскогконтингентауниверзитетскихинеуниверзитет
скихинституција(социодемографскиаспект),уизборуод
говарајућихстудијскихпрограма(академскихилиструков
них)иисходимаучења(развојиприменанаучних,стручних
иуметничкихдостигнућаилиоспособљавање запримену
знањаивештинапотребнихзаукључивањеураднипроцес).

Приликоманализирањаусловаукојимастудентскаомлади
наданасживииприпрема се забудућипозив требалоби
иматиувидуданањуконкретниусловиживотаделујуи
позитивноинегативно.„Социјалнепромјенеупостсоција
листичкимдруштвимајасносупоказалекакосупостигну
ћамладих ињихов будући друштвени статус доминантно
увјетовани стартним позицијама, односно њиховим соци
јалнимподријетлом.Такосемлади,унастојањудаостваре
жељену социјалну промоцију, прије свега поуздају у оби
тељскересурсе,односносоциокласнообликованемогућно
стииограничења.”2Омладинатежидаобразовањемоства
рипрофесионалнеаспирације,којећезначитиимогућност

1 Припремљеноуоквирупројекта„Тра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал
ни иден ти те ти у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра
ци ја” (179074Д)којиреализујеЦентарзасоциолошкаистраживањаФи
лозофскогфакултетауНишу,афинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.Урадусукоришћенинекиод
резултатаистраживањаизнеобјављенедокторскедисертације:Марко
вићКрстић,С. (2010)Со ци јал но по ре кло сту дент ске омла ди не, успех 
у шко ло ва њу и из бор сту диј ских про гра ма ви со ких шко ла стру ков них 
сту ди ја,докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзитету
Нишу,Ниш,стр.1418.

2 Ilišin,V. (2008)Skicaza sociološkiportretzagrebačkihstudenata:uvodu
istraživanjehrvatskihstudenatadanas,u:So ci o lo gi ja i pro stor, vol.46,3/4
(181/182),str.224225.
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осамостаљењаинапредовањанадруштвенојлествици.Уко
ликојеутомеонемогућена,асобзиромдајеонаонајдео
друштвакојипостављатранспарентносвојезахтевеинај
радикалнијевршимиграције,настојаћедатражи„својеме
сто”идруштвенусрединукојаћебитиподстицајназањену
афирмацијунасвимпољимаделатности.

Урадусупредстављенирезултатиистраживањакојисеод
носенаутицајсоцијалногпорекластуденатависокихшкола
струковнихстудијанањиховеобразовнеиживотнеаспира
ције.Отворенасуибројнапитања.Каквесусоцијалнека
рактеристике омладинеСрбије која сешколује у високим
школама струковних студија? Какве су њене образовне и
животне аспирације? Да ли, поучена (лошим) искуством
претходнихгенерација,тежида„правилним”изборомобра
зовногпутаостварисвојеживотнециљеве?3

Унашемдруштвупостојеразликеуматеријалномисоци
јалномположајумладихљуди,којеимајуважнуулогууњи
ховомшколовању,посебноприликомизборасредњеивисо
кешколе.Младиљудисусвеснидајењиховциљ–социјал
ниуспехдостижануколико,најпре,направе„добар”избор
образовања,потомуложедовољнотрудаизалагањатоком
школовањаи,најзад,успејудасезапосле.Натајначин,ре
зултатињиховогангажовањаирадабићесоцијалновидљи
вииадекватновредновани.Испитивањеобразовнихаспи
рацијастуденатависокихшколаструковнихстудијауказу
је на социјалне карактеристике младих људи који бирају
студијскепрограмекојитрајукраћеодакадемскихистога
омогућавају брже запошљавање и осамостаљивање. Тако
секултурнообразовниразвојомладине,одлагање,гушење
илиподстицањенизаобразовнихисоцијалнихаспирација,
доводиувезусаматеријалниммогућностимапородице:са
дужимшколовањемииздржавањемодстранеродитељаили
школовањемкојетрајекраћеисопственимпривређивањем.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Предметистраживањачинеобразовнеаспирацијестудент
скеомладинеуСрбији.Циљјеиспитивањеутицајасоцијал
ногпорекластудентскеомладиненаизборстудијскихпро
грамависокихшколаструковнихстудијаињенеобразовне
иживотне аспирације.4Студентскаомладинаприказана је

3 Mojić,D.Obrazovaniinezaposleni:oblikovanjeradnihbiografijamladih,u:
Mla di – na ša sa daš njost. Is tra ži va nje so ci jal nih bi o gra fi ja mla dih u Sr bi ji, 
priredilaTomanović,S.idrugi(2012),Beograd:ČigojaštampaiInstitutza
sociološkaistraživanjaFilozofskogfakultetauBeogradu,str.95109.

4 Социјалнопореклостуденатауистраживањуиспитиванојепрекоинди
катора:занимањеродитељаипрародитеља,образовнинивородитељаи



254

СУЗАНА МАРКОВИЋ КРСТИЋ

као друштвена група са специфичним карактеристикама,
потребамаиаспирацијама.Утомсмислу,задациистражи
вања су:а)дасеутврдикојазанимањаобављајуродитељи
ипрародитељи(дедапооцуидедапомајци)студенатави
сокихшколаструковнихстудија;б)дасеиспитаутицајза
нимањародитељаипрародитељастуденатаиматеријалног
статусанаизборстудијскихпрограмависокихшколастру
ковнихстудија;в)дасеиспитаутицајзанимањародитеља
иматеријалногстатусанаобразовнеиживотнеаспирације
студентскеомладине.

Истраживачку популацију чинили су студенти трогоди
шњихстудијанависокимшколамаструковнихстудијауРе
публициСрбији.Узоркомјеобухваћено30високихшкола
струковнихстудија(у28градова)и985студената.Запри
купљањеиобрадуподатакакоришћенајеметодаразговора,
анализасадржаја,компаративнаметодаистатистичкамето
да.Одистраживачкихтехникакоришћенесу:анкетирање5,
интервјуисање, анализа педагошке документације, стати
стичкиприступ.Одинструменатаистраживањакоришћен
јепосебноконструисанупитникзастудентскуомладину–
студентевисокихшколаструковнихстудија.

Те о риј ски оквир ис тра жи ва ња

Овосоциолошкоистраживањеобразовнихаспирацијаомла
динетемељисенабогатомплуралистичкомтеоријскомкон
тексту и адекватним методолошким основама, одређеним
принципимаприликомприкупљањаемпиријскогматерија
ла,анализеиинтерпретацијеподатака.Усоциологијијеоп
штеприхваћенотеоријскостановиштепремакомедруштве
наструктураутиченаначинживотапојединца,апосебнона
процесњеговесоцијализацијеиобразовања.Збогтогајеве
омазначајнопроучавањеутицајадруштвенихнеједнакости
нанеједнакостиуобластиобразовањаиутицајнеједнакости
уобразовањунадругедруштвененеједнакости.Тајпроблем
најчешће је разматран у контексту истраживања социјал
них неједнакости и друштвене покретљивости. Теоријске
интерпретације социјалних неједнакости у образовању су
многобројне и разноврсне: функционалистичка, радикал
на,образовногкапитала,културнедепривације,позициона,
интеракционистичкаимарксистичка,пасемогугруписати

прародитеља(школскаспрема),економски(материјални)статусирези
денцијалнистатус(местостановања).Уовомрадуузетисузаанализу
индикатори:занимањеродитељаипрародитеља(дедапооцуидедапо
мајци),економскиирезиденцијалнистатус.

5 Техникоманкетногупитникаистраживањејеобављеноод15.4.до15.
6.2009.године.
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(сизвеснимодступањима)удваосновнаправца,приступа:
социоекономскиисоциокултуролошки.Доксепремапрвом
теоријскомприступу,социјалненеједнакостиуобразовању
објашњавају доминантним утицајем социоекономских де
терминанти,премадругом,социокултуролошком,социјалне
неједнакостиуобразовањуразматрајусепрекосвеукупно
стиутицајасоцијалнихикултурнихдетерминанти.

E.Диркем (E.Durkheim)сматрадаваспитањепомажепо
јединцудастекнезнањеидаразвијеодређеневештинепо
требнезаобављањебудућегзанимања.Тафункција јепо
себнозначајнауиндустријскомдруштвусасложеномиспе
цијализованомподеломрада.Васпитањејесредствокојим
друштвоприпрема„усрцудецебитнеусловесопственеег
зистенције”.Дакле,васпитањеимазациљдакодпојединца
ствараиразвијаодређенибројфизичких,интелектуалнихи
моралнихстањакојаодњегатражеиполитичкодруштвоу
целиниипосебнадруштвенагрупа(каста,класа,породица,
професија)закојујенамењено.6Т.Парсонс(T.Parsons)шко
лувидикаомостизмеђупородицеидруштвакаоцелине,
јеронаприпремадете зањеговуулогуодраслог.Доксеу
породици према детету поступа у складу са партикулари
стичкиммерилима, уширемдруштву сепремапојединцу
односииоњемусесудипремауниверзалистичкимнормама
којесепримењујунасвеприпадникедруштава,независно
одродбинскихвеза.Статусдететајеупородициприписан,
одређенрођењем,докјестатусуживотуодраслог,посебно
уиндустријскимдруштвима,углавномстечен(статуспоза
нимању).Такопојединацпрелазипутодпартикуларистич
кихнормииприписаногстатусаупородицидоуниверза
листичкихнормиипостигнућастатусадруштваодраслих.
Школаприпремамладељудезатајпрелаз.7Задруштвени
положајпојединцазначајна јеулогашколе (школовања),а
та улога се састоји у одабиру најспособнијих и њиховом
припремањузапреузимањеодговарајућихулогаудруштву
узависностиодњиховогобразовногпостигнућа.Образов
нисистемјеважанмеханизамкојимсевршиизборпоједи
нацазабудућеулогеудруштву.

Сфунционалногстановиштаобразовањејеразумниметод
расподелељудиускладусањиховимвредностима–најспо
собнијидобијајунајбољенаграђиванедужности(послове).
Сдругестране,школедоприносестварањуповољнихусло
вазаузлазнумобилност,уколикоуобразовнимустановама

6 Dirkem,E.(1981)Vas pi ta nje i so ci o lo gi ja.Beograd:Zavodzaudžbenikeina
stavnasredstva,str.4041.

7 Haralambos,M. andHolborn,M. (2002)So ci o lo gi ja. Te me i per spek ti ve,
Zagreb:Goldenmarketing,str.779.
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људе оцењују по њиховим достигнућима, независно од
класнеприпадности,расеипола.Натајначин,пристали
цефункционализмаподвлачепозитивнуулогуобразовањау
друштву,обраћајућипажњунаважнијеунутрашњефункци
јеобразовања, какве су социјализирајућаиинтегративна.8
Повезивање образовног система са системом друштвене
стратификацијекарактеристичнојезаК.ДејвисаиВ.Му
ра(K.DavisandW.Moore)којисматрајудајеобразовање
средстворасподелеулога.Друштвенастратификацијајеме
ханизамкојиосигуравадасенајдаровитијиинајспособнији
појединцидруштвараспореденаположаје који су за дру
штвофункционалнонајважнији.Собзиримнатодасезате
положаје везују високенаграде, онеделују каоподстицај.
Дејвискажеда је системшколовања „полигон заискуша
вање способности и, према томе, средство одабира за по
стављањељудина различите статусе у складу сњиховим
способностима”.9

Функционалистинеједнакостиуобразовањуинтерпретира
јунаразличитеначине.Говорисеоразличитимпрограмима
иквалитетунаставе,такодасеучениципорекломизразли
читихдруштвенихслојеванеједнакоподстичуиохрабрују
занастављањешколовања.Некиинтерпретаториослањају
сена„теоријуетикеције”10,такодатврдеданеједнакшкол
скиуспехиразличитеобразовнеаспирацијеувеликојме
рипроизлазеизохрабрењаилиразочарењакојеизазивасуд
учитеља код ученика, из приписане етикете „способног”
или„неспособног”,паучениквременомнавикаванаовакву
етикету.Наставниковопонашањеиочекивањеутичунасли
кукојуученикствараосеби,нањеговумотивацијуижељу
заучењем.

Овајприступуказујенатодародитељиученикаисамиуче
ници имају веома различита очекивања, аспирације имо
тивеуспешностиу зависностиодњиховогсоцијалногпо
рекла.Оверазликеобјашњавајусепсихолошкимузроцима.
Менталитет, тежњазасоцијалномпромоцијомидруштве
нимуспехом јеинтензиван код средњихи виших слојева,
доккоднижих слојеваизостаје.Аспирације,мотив запо
стигнућем,жељадасепостигнувисокеоцененисуодлика
менталитетаљудиизнижихслојева,такодаихродитељине
преносесвојојдеци.Сдругестране,припадницисредњих
и виших слојева имају развијен мотив борбености, жељу

8 Сорокина,Д.Н.(2004)Обра зо ва ние в со вре мен ном ми ре (со ци о ло ги че
ский ана лиз),Москва:„Економикаифинанси”,стр.15.

9 Haralambos,M.andHolborn,M.нав.дело,стр.780.
10Значајан представник ове теорије (label theory) је Х. С. Бекер (H. S.

Becker).
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задруштвенимуспехом, којепреносе својој деци, такода
онапостајуученицисатежњомзашто бољимшколским
успехом.

Оригиналнокул ту ро ло шко об ја шње њеобразовнихпостиг
нућа, улоге образовањау друштву, а посебнодруштвених
механизамашколскенеједнакостипонудилајетеоријаобра
зовногкапитала.Почециовогтеоријскогприступамогусе
наћи у Бурдијеовој (Pierre Bourdieu) иПасероновој (Jean
ClaudePasseron)студијиНа след ни ци: сту ден ти и кул ту ра 
(1964), а даља разрада проблема културне репродукције у
делуРе про дук ци ја: еле мен ти за те о ри ју си сте ма обра зо ва
ња(1970). Утеоријиобразовногкапиталакритикујусеста
новиштакојаредукујуфункцијушколеукапиталистичком
друштвуитакоонемогућавајудасесхватенепосредниине
видљивимеханизмирепродукциједруштвенограслојавања
путемшколе.Постојањеекономскихисоцијалнихбаријера
не сматра се јединимузрокомнеједнакости у образовању,
баријеренисудовољненизатумачењерепродукције,каои
поделераданаумниифизичкипутемшколе.11Теоретичари
овепровенијенцијекритикујуонесоциологекојиинтегри
шунаучнозакључивањеивладајућуидеологију,замењују
ћианализуузроканеједнакостињеномосудом,спречавају
ћинатајначинразумевањемеханизамадатерепродукције.
БурдијеиПасеронусвојојинтерпретацијиидудаљеодпро
стеконстатацијенеједнакостиињенеосуде,каоиодконста
тациједасунеједнакостипоследицакапитализма.

Бурдије и Пасерон сматрају да је важна функција обра
зовног система културна репродукција која репродукује
културе „владајућих класа”.Висока вредност која се при
писуједоминантнојкултуриудруштвукаоцелинипотиче
изспособностимоћнихдадругиманаметнусвојудефини
цијустварности.Ауториговореодоминантнојкултурикао
о културном капиталу, јер се онаможе, путем образовног
система,превестиубогатствоимоћ.Културникапиталније
равномернораспоређенукласнојструктуриитојеглавни
разлог класнихразликауобразовнимпостигнућима.Уче
ници из виших класа имају уграђену предност, јер су од
почетка социјализовани у доминантну културу. Бурдије и
Пасерон сматрају да успех у школском образовању зави
сиодваспитањакојејестеченоупрвимгодинамаживота.
Школскообразовањесе једноставноградинатомтемељу,
непочињеодпочетканегопретпостављанекевећпостојеће
вештинеизнања.Децаизвладајућихкласасуупредности,

11Fragudaki, A. (1994) Teorije o društvenim nejednakostima u školi, Te me
br.12,Niš:UniverzitetuNišu,str.83.
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јерсуусвојилавештинеизнањатокомпредшколскихгоди
на.Онапоседујукључзадешифровањепорукакоједобијају
ушколи–„поседујушифрупоруке”.12

Премапоставкаматеоријекултурнедепривацијенеједнако
стиуобразовањусурезултатразликаизмеђусамихпоткул
тура класа/слојева којима ученици припадају. Посебно се
наглашавазначајпоткултуре,нормиивредностидруштве
нихкласа/слојевазауспехуобразовномсистему.Разликеу
навикама,укусима,ставовима,приоритетимаијезикусуне
киодмногихкултурнихусловакојиотежавајуученицимаиз
сиромашнихпородицадапостигнууспехушколи(Hyman,
Bernstein,Bourdieu,Willis),докистицањевредностисредње
класеушколамаолакшаваученицимакојидолазеушколу
сатаквимвредностимадаодговореназахтевешколовања.13

Ре зул та ти ис тра жи ва ња –  
ана ли за и ин тер пре та ци ја

Со ци јал но по ре кло сту дент ске омла ди не и из бор сту
диј ских про гра ма ви со ких шко ла  

стру ков них сту ди ја

Социјалноекономскиположајпородицаутиченаизборви
сокихшкола и образовна постигнућа студената, али и на
дугорочностњиховеобразовнеоријентације.Полазисеод
претпоставкедарелативносигурнијеекономскеприликеу
породицииамбицијеродитељапружајузначајанподстицај
и средства да задрже децу на академском путу после за
вршенесредњешколе.Наиме,аспирациједецезависоким
образовањем,чијисуродитељинавишимпозицијамасо
цијалнелествице,несмањујусеподутицајемекономских
(не)прилика и промена. Насупрот томе, деци из породица
нижег социјалног статуса може недостајати мотивација да
наставе са високимобразовањем збоглошихматеријалних
прилика,амогусесуочитисавећимфинансијскимтеретом
када доносе одлуку да ли ће наставити образовање на ви
сокошколскомнивоу.Али,претпоставкаједаћеидецаро
дитељанижегсоцијалногстатусанастојатидапутемобра
зовањаостваресвојепрофесионалнеиживотнеаспирације,
односнодапобољшајусвојсоцијалниположај.Младиљуди,
пролазећи кроз образовне институције у друштву, добијају

12Haralambos,M.andHolborn,M.нав.дело,стр.837.
13Gamoran,A.(2001)AmericanSchoolingandEducationalInequality:AFo

recastforthe21stCentury,So ci o logy of  Edu ca tion(ExtraIssue:Curentof
Thought–SociologyofEducationat theDawnofthe21stCentury)Vol.74,
Washington:AmericanSociologicalAssociation,pp.143144.
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различитеобразовнеакредитиве,којиимајутрајнепоследице
нањиховживот.14

Професионалниуспехзависиодобразовнихпостигнућаи
примарнаједимензијасоцијалнестратификацијеуразвије
нимдруштвима.Образовнеинституцијеудруштвуописују
секао„машинезасортирање”15,јеримајуодлучујућуулогу
у институционалном уређењу друштва и стратификацији.
Свакановагенерацијапролазикрозобразовнеинституције
иизлазикаонови слој високообразованепопулације, чије
сеперспективекаоодраслихљудибитноразликујуузави
сностиоддипломакојесустеклиутиминституцијама.Та
кообразовање,заовајдеостудентскеомладине,представља
значајан канал социјалне покретљивости у правцу виших
друштвенихпозиција.Дакле,полазећиодпретпоставкеда
породице бољег социoекономског стања не стварају само
повољније материјалне услове, већ и богатији образовно
културниамбијентопредељењемдаинвестирајууобразов
ниикултурниразвојсвоједеце16,дошлоседонекихемпи
ријскихпоказатељастварногстања,односнонекихставова
студенатакојиуказујунањиховеобразовне,професионалне
иживотнеаспирације.

Неједнаки ресурси (социјални, економски, културни) који
судетерминисани социјалнимпорекломпружајуразличи
темогућностистудентскојомладиниупроцесушколовања
и образовања. „Социоекономски положај, односно статус
младих,представљапозадинузаразвојнеисходепојединаца
иобликовањењиховевриједносноставовскеструктуре,при
чемујеродитељскоулагањевремена,финансијскихресурса
иљудскогкапиталауобликувластитогзнањаипознанстава
значајнакомпонентаактуалногибудућегдруштвеногполо
жајамладих.”17Утомсмислу,социоекономскиикултурни
елементипородичногживотамогусепосматратикаооблик
социјалног,економскогикултурногкапитала.Истраживање
указујенатодасеконцептсоцијалногпорекламожеискори
ститизаразумевањеразликамеђуприпадницимаодређених

14Kerckhoff,A.C.(2001)EducationandSocialStratificationProcessesinCom
parativePerspective,So ci o logy of  Edu ca tion(ExtraIssue:CurentofThought
–SociologyofEducationattheDawnofthe21stCentury)Vol.74,Washington:
AmericanSociologicalAssociation,pp.318.

15Spring,J.(1976)The Sor ting Mac hi ne.NewYork:DavidMcKay.
16Оутицајуматеријалногстатусанакултурниживотипотребестудената

вишевидетиу:Mrđa,S.(2011)Kul tur ni ži vot i po tre be stu de na ta u Sr bi ji.
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,стр.44108.

17Ilišin,V.idrugi(2013)Mla di u vre me nu kri ze.Zagreb:Institutzadruštvena
istraživanjaiFriedrichEbertStiftung,str.15.
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друштвених група (слојева) приликом избора студијских
програмависокихшколаструковнихстудија.

Наосновуприкупљенихподатакаиземпиријскогистражива
ња2009.годинеможесеуказатинаосновнаобележјасоци
јалнеструктурисаностистудентскеомладиненаовомнивоу
школовања,анализирајућигенерацијскекохорте(генерације
родитељаипрародитеља),односногенерацијекојесеналазе
илисусеналазилеурадномпроцесуутокубурнихгодина
распадаСФРЈипосле,утокупостсоцијалистичкетрансфор
мацијеСрбије.

Резултатиистраживања(Табела1)показујудапостојисоци
јалнадиференцираностстудентскеомладине,којасеиспо
љава кроз специфичну дистрибуцију генерације родитеља
студенатависокихшколаструковнихстудијапопојединим
занимањима.Највећајезаступљеносточеварадника32,2%
(16,1% радника у рударству, индустрији и грађевинарству
и16,1%радникаусаобраћају,трговинииугоститељству),
а најмања је заступљеност очева државних и политичких
руководилаца(0,7%).

Социјалнопореклостудентскеомладинесагледано јекроз
призму,односнодимензијусоциопрофесионалнеприпадно
стидвегенерације (Графикон1).Док јеугенерацијипра
родитељабазапирамиде веомаширока (великоприсуство
пољопривредника и радника) са извесним одступањима
(радницисељаци и предузетници), средишњи део знатно
сужен(службенициистручњаци),аврхпирамидејесасвим
близунултојвредности (привредни,државнииполитички
руководиоци), у генерацији родитеља је изглед пирамиде
знатно другачији; уска база пирамиде (пољопривредници

Табела1.Занимањеочеваимајкистуденатависоких
школаструковнихстудија
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и сељацирадници) проширује се најпре благо (занатлије
ипредузетници),акаснијесвевишедостижућимаксимум
(радницикодочеваислужбеницекодмајки),дабисесре
дишњидеопирамидепостепеносужавао(стучњаци)изнат
носмањиоврхпирамиде(привредни,државнииполитички
руководиоци),добившивредностокојединице.Собзиром
науоченутенденцијукретањанавише–кавишимпозици
јама на социјалној пирамиди кроз генерације (прародите
љиродитељи), будући изглед треће пирамиде (генерација
студената)требалобидаимаускубазу(пољопривредници),
широкисредишњидео(службенициистручњаци)иблаго
проширениврх(руководиоци).

Тестирањехипотезеоутицајусоцијалногпорекластудент
скеомладиненаизбор студијскихпрограмависокихшко
ла струковних студија показује која је од социопрофесио
налних група најзаступљенија на појединим студијским
програмима.Натехничкомстудијскомпрограмуунајвећој
меризаступљенасудецарадникаурударству,индустрији
играђевинарству(18,2%);наваспитачкомстудијскомпро
грамудецарадникаусаобраћају,трговинииугоститељству
(17,3%) и службеника (17,3%); на пословном студијском
програмудецарадникаурударству,индустријииграђеви
нарству(25,5%);натехнолошкомстудијскомпрограмудеца
радникаурударству,индустријииграђевинарству(19,4%);
на медицинском деца радника у саобраћају, трговини и
угоститељству (31,8%); на текстилном студијском програ
мудецарадникаурударству,индустријииграђевинарству
(24,2%).Напољопривредномстудијскомпрограмунајзасту
пљенијасудецазанатлија,радникаусаобраћају,трговини
и угоститељству, службеника (по 16,7%) и сељака (пољо
привредника)–13,9%;наекономскомстудијскомпрограму

Графикон1.Занимањеродитељаипрародитељастудената
високихшколаструковнихстудија
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децастручњакаупривреди(20%)истручњакаванпривреде
(16,7%);наинжењерскомстудијскомпрограмудецарадни
каусаобраћају,трговинииугоститељству(33,3%),штоје
инајвећазаступљеностдеценекеодсоциопрофесионалних
групананекомодстудијскихпрограмависокихшкола.На
железничком студијском програму највеће процентуално
учешћеимајудецарадникаусаобраћају,трговинииугости
тељству(24,2%)ирадникаурударству,индустријииграђе
винарству (24,2%), анапримењеномстудијскомпрограму
најзаступљенија судецарадникау саобраћају, трговинии
угоститељству(32,4%).

Доминантнузаступљеностнастудијскимпрограмимависо
кихшколаструковнихстудијаимајудецарадникаусаобра
ћају,трговинииугоститељству(6),радникаурударству,ин
дустријииграђевинарству(4)ислужбеника(2),доксудеца
занатлијаистручњакаупривредидоминантнозаступљена
на једном студијскомпрограму.Дакле, постоји висока со
цијалнадиференцираноствисокихшколаструковнихстуди
јаијасноиздавајањевећезаступљеностистуденатакојису
порекломизнижихисредњихдруштвенихслојева.Наовај
начин јеипретпоставкада студенти високихшкола стру
ковнихстудијапретежнобирајуонестудијскепрограмекоји
сунајближињиховомсоцијалномстатусу,односносоцијал
номстатусуњиховихродитеља(саизраженимаспирацијама
заузлазнимкретањемнасоцијалнојлествици)потврђена.

Уло га обра зо ва ња из пер спек ти ве сту дент ске 
омла ди не: обра зов не, про фе си о нал не и  

жи вот не аспи ра ци је

Важностизбораобразовања(студијскогпрограма),односно
струкеизанимањапроизлазиизважностирадазапојединца
идруштво.Радјезачовекаипотребаинужност,онуњему
свестраноиспољавасуштинскеснагесвогабића,развијаи
усавршава своју личност, постижедруштвену афирмацију
иобезбеђујесебиисвојимаматеријалнасредствапотребна
заживот.Највећидеосвогживотачовекпроведеузанима
њу,одкојегзависиуспехиличнозадовољствоизатоније
свеједнокојећетозанимањебитииштаћемуонодонети.
Изборзанимањајеједноодтрипитањакојечовекрешавау
токуживота:питањеуспостављањаправилногодносаизме
ђусебеидругихљуди,питањезанимањаипитањељубави
ибрака.18

18Adler,A. (1984)Po zna va nje čo ve ka. NoviSad:Matica srpska iBeograd:
Prosveta,str.235.
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Обра зов на аспи ра ци јасеобичноодносинаоријентацијупо
јединца(илигрупe)преманекомциљукојисетичеобразо
вањаикоји јеувекжељен,апро фе си о нал на аспи ра ци ја је
снажнажељапојединцадасебавионимзанимањемзакоје
сматрадајевредно,односноидеалнозањега.Тозначидасе
аспирацијаобичноодносинаоријентацијупојединца,или
групе,преманекомпрофесионалномциљукојијеувекже
љен.Же ља заодређенимзанимањемјестепозитиваноднос
емоционалнеприродеукојемпостојисамоприближнопо
знавањеоногштосежелииусловадаседоњегадође.Ако
притом и постоји неко познавање циља, често не постоји
познавањеметода и средстава да се он достигне.Жеља у
томслучајунеукључујепрактичнуакцију.19Оче ки ва ње је
проценапојединцаовероватномостварењуциља,односно
мањеиливишепрецизнапроценаомогућностиостварења
одређеног занимања или професионалног статуса. За раз
ликуодпрофесионалнеаспирације,гдејециљувекжељен,
кодпрофесионалнихочекивањапредметочекивањанемора
битижељен.

Потпуније сагледавање социјалних функција образовања
може се остварити истраживањем аспирација, очекивања
и мотива студентске омладине приликом избора студиј
ских програма високих школа струковних студија. Сту
денти обухваћени истраживањем најчешће су као мотив
за избор студијских програма високих школа струковних
студијанавелисвојеспо соб но сти и ин те ре со ва ња(16,0%).
Скоросвакиосмистудентјенавеодајеизабраовисокушко
луструковнихстудијазбогмишљењадајемно го „лак ше” 
за вр ши ти ви со ку шко лустру ков них сту ди ја (11,6%)уод
носунафакултетиакадемскестудије.Овадвамодалитета
одговорајошвишедобијајуназначајукадаимсеприкључи
процентуалниудеостуденатакојисунавелииједанидру
гиразлогкаомотивзаизборстудијскихпрограмависоких
школаструковнихстудија (10,9%),шточини38,5%студе
натаобухваћенихистраживањем.Осталимотиви заизбор
високешколесунештомањезаступљеникао:бли зи на ви со
ке шко ле ме сту ста но ва ња сту де на та (9,0%),мо гућ ност 
да се бр же за по сли (8,4%),тро шко ви сту ди ра ња(7,9%)и
успех у сред њој шко ли(6,2%).Међутим,кадасеовимпоје
диначнимразлозима(мотивима)додајуињиховекомбина
циједобијасемноговећазаступљеностмотивапопут:кра
ће вре ме сту ди ра њаитро шко ви сту ди ра ња.Фреквенције
одговорастуденатауказујуда по сто ји праг ма тич на обра
зов на и жи вот на ори јен та ци ја сту де на та при ли ком из бо ра 

19Ђурић, Т. (1990) Про фе си о нал на ин те ре со ва ња и из бор за ни ма ња,
Ваљево:„МилићРакић”,стр.17.
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студијског програ ма,дабирају„позив”ускладусасвојим
способностима и интересовањима, да су припремљени да
иду „краћим” образовним путем који не захтева најбољи
школскиуспех,великенапореитрошкове,ализатоомогу
ћавабржезапошљавање.

Избором одређеног студијских програма високих школа
струковних студија студенти теже да остваре своје обра
зовнеаспирације,алиидаучинедостижнимодређенежи
вотнециљеве.Штаочекујуодобразовања,коликоимоноу
томеможепомоћи?Очекивањастуденатаувезисаизабра
нимобразовнимпутем(студијскимпрограмом)усмеренасу
праг ма тич ном функ ци јом обра зо ва ња.Највећаучесталост
одговорастудената–даочекујудаћеимстудијеомогућити
дапостанууспешни(20,0%)идабудуматеријалнообезбе
ђени(11,5%)упућујенаовакавзакључак.Осимпрагматич
не,студентскаомладинаперципираисо ци о кул тур ну уло гу 
обра зо ва ња–дапостанувисокообразовани,културниљуди
(9,9%),потомсо ци о пре сти жну уло гу–даимајуодговарају
ћисоцијалнистатус(6,8%)ипро фе си о нал ну уло гу–даима
јудобрупрофесију(3,6%).Мањибројстуденaтаочекујеод
високихструковнихстудијадаимомогућезапошљавањеу
иностранству(4,0%),дапријатнопроведувреме(2,5%),да
продужепородичну традицију (1,1%), да одложе служење
војногрока(0,8%)идадоприносебољемразвојумладихи
дарадепосаокојиволе(0,6%).

Компарацијаочекивањаиматеријалногположајастудената
ивредностхиквадраттеста (p=0,003)показујудапостоји
статистичкизначајнаразликаизмеђустуденатасобзиромна
варијаблема те ри ја ни по ло жај по ро ди цеиоче ки ва ња сту
де на та од обра зо ва ња.Иакојезасвестудентезначајнопри
суство прагматичних очекивања, наглашеност социјално
престижнеулогеобразовањакодонихсанижимипросеч
ним материјалним статусом, а професионалне улоге код
онихсавишимматеријалнимстатусомупућујенанеколико
закључака:(1)студентикојиживеупородицаманижегмате
ријалногстатусаулогуобразовањаперципирајукаомогућ
ностостварењабољегсоциоекономскогстатуса,односнокао
каналузлазнедруштвенепокретљивости;(2)студентиизпо
родицапросечногматеријалногстатусатежедаостваребо
љисоцијалнистатус,дапродужепородичнутрадицију,али
ида,збогостварењасвојихциљева,напустеземљуирадеу
иностранству; (3) студентивишегматеријалног статусана
стоједагазадржеодговарајућимвисокимобразовањем,ма
дајекодњихизраженаиизвеснаегоистичкаихедонистичка
животнаоријентација.Заразликуодњих,студентскаомла
дина која потиче из породица нижег материјалног статуса
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амбициозношћу, усмереношћу ка остваривању образовних,
професионалнихиживотнихаспирацијаициљева,апосеб
но наглашавањем будуће улоге у развоју других (младих)
људииљубавипремапослукоjићеобављатиубудућности,
потврђујесвојухуманистичкуиалтруистичкуживотнуори
јентацију–алиистотакоиинструменталнуихуманистичку
димензијуобразовања.

Перспективестудентскеомладинесагледанесуипреко:(1)
„слободног” избора образовног пута, (2) професионалних
аспирација, односно очекивања студената високих шко
ластруковнихстудијаувезисаобављањемпрофесионал
неделатности,(3)аспирацијаупогледуместастановањаи
(4)перцепцијеглавнихпроблемамладихљуди.

(1)Собзиромнатодасумогућностипојединцадасеобра
зује ограничене социоекономским статусом породице или
утицајем родитеља, одговори студената високих школа на
питањешта би упи са ли, уко ли ко би би ли пот пу но сло бод ни 
у из бо ру ви со ке шко ле/фа кул те таосветљавају,сједнестра
не,задовољствоизборомиквалитетомобразовањаувисокој
школиструковнихстудија,асдруге,оријентацијестудената
даостваресвојежељенеобразовнециљеве(кадасуослобо
ђени„терета”породичногутицаја),штоможебитипотврдада
њиховизборстудијскихпрограмависокихшколаструковних
студијанијеостварењењиховогжељеногциља.

Резултати истраживања показују да је нешто више од по
ловине студената високих школа струковних студија обу
хваћенихистраживањем(57,1%)остварилосвојеобразовне
аспирације,односнодасузадовољнисвојимизборомвисо
когобразовања.Сдругестране,налазисевеликибројстуде
натакојибипромениосвојизбор(42,9%),кадабибиоосло
бођен утицаја материјалних прилика у породици, утицаја
родитеља, просторних ограничености (доступност школа/
факултета).Посебнојенаглашенажељастуденатадаупишу
факултет (31,3%),штоможебити још једнапотврдапрет
поставкедајеизборвисокешколеструковнихстудијабио
алтернативазанастављањешколовањауслучајунеуспелог
покушајадаупишуфакултет(18,6%).

(2) Професионална очекивања (намере) студената високих
школаструковнихстудијатачнијеизражавајубудућупрофе
сионалнуструктуруиуускојсувезисапостојећиммогућ
ностима омладине да се припрема за обављање одређених
занимања.Остварењепрофесионалнихочекивањастудената
зависиодњиховогсоцијалногпореклакојечестоимаогра
ничавајуће димензије. Професионалне аспирације могу се
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деломсагледатинатемељуодговоранапитање:шта пла ни
ра те по сле за вр ше не ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја?

Полазнепретпоставкеоперспективамастудентскеомлади
некојабирависокешколеструковнихстудијатемељилесу
сена везиизмеђуквалитета високогобразовањакоје тра
јекраће(одуниверзитетског)ивећиммогућностимазапо
шљавањанаконзавршеневисокешколеструковнихстудија.
Запошљавањекаожељенициљзаомладинунезначисамо
материјалну сигурност, већ и могућност осамостаљења и
оснивањасопственепородице.Половинастуденатаобухва
ћених истраживањем (49,7%) планира да након окончања
школовања на некој од високихшкола нађе добро плаћен
посао.Кадасеовомпроцентуалномизносуприкључиидео
омладине који планира да почне сопственипосао и осну
јепредузеће(5,5%),дарадикаоспецијалиста(1,2%),каои
студентикојижеледаоснујупородицуизапослесе(0,2%),
потомоникојижеледаидууиностранство(радирадаиза
раде) (7,1%) добија се доминантно присуство аспирација
студенатакојесувезанезазапошљавање(63,7%)наконшко
ловања.Сдругестране,нијезанемарљивбројстуденатако
јижеледанаставешколовањенависокимшколамаиспеци
јализира(30,8%),дастекнедруговисокообразовање(4,6%)
илипохађанекикурс(0,2%).Дакле,доктрећинастудентске
омладине обухваћене истраживањем планира да настави
школовањенакон завршеткаосновнихстудијанависоким
школама,дветрећинењихнамеравадасезапосли,штоби
значилоостварењењиховихпрофесионалнихаспирација.

(3)Студентскаомладинасвојепрофесионалнециљеве(запо
шљавање)можеда оствариу селуилиграду,у земљиили
иностранству.Професионалниплановистудентскеомладине
уско су повезани са њеним аспи ра ци ја ма за про ме ном ме
ста ста но ва ња.Омладинауслабијеразвијенимподручјима
(посебноселима)желионоштоиомладинауразвијеним,са
моштосуњенинегативниставовипремазапошљавањуута
квимсрединамаинепрофитабилнимделатностимаизразити
ји,собзиромнатодасујојиусловиживотанеповољнији.20
Омладинакојаживиумањеразвијенимсрединамајесвесна
дасвојеаспирацијенеможе,збогнизаразлогаостварити,па
постајесвесигурнијаиодлучнијаунамериданапустизави
чај.Сдругестране,нијетешкопредвидетиопштедруштвене,
економске,демографскеидругепоследицекојесасобомноси
склоноститенденцијаомладинедаодлазисасела,изнеразви
јенихопштина,градова,алииизземље.Тенденцијаомладине

20Mojić,D.(2012)Iz me đu se la i gra da. Mla di u Sr bi ji u pr voj de ce ni ji tre ćeg 
mi le ni ju ma,Beograd:ČigojaštampaiInstitutzasociološkaistraživanjaFilo
zofskogfakultetauBeogradu,str.73109.



267

СУЗАНА МАРКОВИЋ КРСТИЋ

да одлазииз земљеизазиванизнегативнихпоследица, које
могу чинити дисхармоничне елементе у развоју глобалног
друштва (старење становништва, депопулација, запуштање
обрадивогземљиштаипољопривреде,стагнирањепроизвод
њеидруштвеногразвоја,бесперспективностдруштва).

Резултатиистраживањапоказујуда44,3%студенатависо
кихшколаструковнихстудијанежелиубудућностидаме
њаместостановања,штоможеуказиватинатодавећимају
плановеи„решења”какодаостваресвојепрофесионалнеи
животнеаспирације,аданемењајуместостановања(Гра
фикон2).Заразликуодњих,55,7%студенатаобухваћених
истраживањемжели да промени место становања,што је
ипотврдањиховепроценедаимсадашњеместо станова
њанећеомогућитидаостваресвојециљеве,пасузбогтога
вишеоријентисанинатражење„решења”надругомместу,
односноудругојдржави.

Већибројстуденатажелиданапустиземљуидаживиудру
гојдржави(21,4%),док17,1%желидаживиуграду,14,8%
удругомграду,1,5%уселуи0,9%удругомселу.Податакда
свакипетистудентвисокихшколаструковнихстудијажели
данапустиземљујепотврда„отворености”,спремностии
храбростимладихљудидатражебољеуслове заживоти
рад,чакиудругојдржави,уколикоихсрединаутомеогра
ничава.Резултатиистраживањатакођеуказујунапреферен
цију студентске омладине да живи у градским срединама
–док31,9%младихљудижелидаживиуграду,самоњих
2,4%желидаживиуселу.

Резултати истраживања показују да постоји статистички
значајнаповезаностизмеђуместастановањастуденатато
ком студирања и њихових аспирација за мењањем места
становања (p<0,05).Најмањежеле да остану уместу ста
новања (41,3%нежелидапромениместостановања),од
носноунајвећемобимуимајуаспирацијезамиграционим
кретањимастудентикојиживенаселу,докнајвећужељуда

Графикон2.Аспи ра ци је сту дент ске омла ди не за  
про ме ном ме ста ста но ва ња
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останупоказујустудентикојиживеуграду(каоподстанари
сародитељима,52,9%).Претпоставкаједајевећидеоових
студенатавећмигрирао,јерњиховподстанарскистатусупу
ћујенаовакавзакључак,такодасеможеразуметињихова
садашњапојачанажеља запросторномстабилизацијом.С
друге стране, правац просторног кретања сеоске студент
скеомладинејевеомапознат–живетиунајближемграду
(31,3%)илинекомдругомграду(7,3%),доксуплановиза
животуиностранствунештомањезаступљени(16,2%)уод
носунаградскустудентскуомладину.21Просторнокретање
„надужустазу”,уиностранство,најинтензивнијајежеља,
аициљстуденатакојиживеуграду(усвојојкући/стану),
26,9%,анештомањестуденатакојиживеуградукаопод
станарисародитељима(23,5%),каоистуденатакојиживе
као подстанари/сами (18,8%) и оних којиживе у студент
ском дому (19,4%).Дакле, док сеоска студентска омлади
набољеуслове заживоттражиунајближемграду, гајећи
илузијуо„чаримаимогућностимаградскогживота”,дотле
се градска студентска омладина, познавајући „предности
животанаградскомасфалту”спремазадужи,захтевнијии
тежипут,заодлазакизземље.

(4)Превеликажељазанапуштањемземљеможесесагледа
тииуконтекступер цеп ци је глав них про бле ма мла дих љу ди у
Србијиодстранестудентскеомладине.Студентскојомлади
нинијепостављентежакзадатаккадајетребалодаукажена
проблемемладихљуди,алијебиловрлотешкодаиздвоји
највишедва(пасустудентиозначавалиивишепроблема).С
обзиромнаразнородностпроблемакојесустудентиистица
ликаоглавне,можесенаправитињиховакласификацијана:
а)проблемеувезишколовања,б)проблемеувезизапошља
вања(незапосленост),в)стамбенепроблеме,г)проблемеу
везисклапањабракаид)индивидуалнепсихолошкекарак
теристике,којесеперципирајукаопроблематичне.Осимто
га,сагледавањеиразумевањеперципиранихпроблемамла
дихљуди,отежавањиховокомбиновањеодстранестудена
та,којејепотврдањиховесложеностиииспреплетености.

У случајевима, када студентска омладина наглашава само
једанпроблеммладихљуди,најзаступљенијијепроблемне
за по сле ност (29,7%),потомнемогућностшколовања,због
лоших материјалних прилика у породици (14,5%), док се
одлагање склапања брака као једини проблем издваја код

21МарковићКрстић, С. Сеоска омладина образовном путањом до ау
тостраде, у:Од пу та ње до ау то стра де. Спо ме ни ца Јо ва на Ћи ри ћа,
приредили Ђорђевић, Б. Д., Костадиновић, Г. А. и Митровић, Р. Љ.
(2010), Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла”,
стр.103117.
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мањегбројастудената(1,8%),каоинерешеностамбенопи
тање(1,2%).Најзаступљенијипроблемимладихљудикоји
сезаједноперципирају(подва)суне мо гућ ност шко ло ва ња 
и не за по сле ност(29,8%),азнатномањузаступљеностимају
заједноперципиранипроблеми–незапосленостинерешено
стамбенопитање(7,2%),незапосленостиодлагањеступања
убрак(3,4%)инемогућностшколовањаинерешеностамбе
нопитање(2,0%).Кадасустудентинаглашавалитрииви
шепроблемаистичесене мо гућ ност шко ло ва ња, не за по сле
ност и не ре ше но стам бе но пи та ње(4,6%),алииодсуство
мотивације,незрелост,неодговорност,непостојањежељеза
учењем,нерад,употребаалкохолаидроге(3,0%).

Анализа учесталости перципирања појединачних или ви
шеструких проблема младих људи од стране студентске
омладине,иакоотежанаразуђеношћуимултипликативно
шћуперципиранихпроблема,показуједоминантнопрису
стводва:не за по сле но стиине мо гућ но сти шко ло ва ња.Сту
дентивисокихшколаструковнихстудијаупотпуности„ре
гиструју”импулсекојидолазеизњиховогближегилидаљег
друштвеногокружења,такодапокушавајудадајуадекватне
„одговоре”,односнодасвојепонашање,избор,школовање
иделовањеприлагођавајузахтевимасрединеукојојживе.
Утомсмислу,проблемнемогућностишколовања збогло
шихматеријалнихприлика у породиципокушавају да ре
шеизборомвисокихшколакојеимпружајувелике„шансе”
напрофесионалном,алиисоцијалномплану,апоредтога,
школовањеуњима краће траје (па се самим тим смањују
иматеријалнаулагањапородица).Дабиизбеглиактуелни
проблем – незапосленост, ови млади људи бирају високе
школекојеимпружајудовољностручнихзнањаивештина
којесуважнезаобављањебудућегзанимања,акојеимомо
гућавајубрже запошљавање, односнобржеукључивањеу
раднипроцес,какоупроизводним,такоиунепроизводним
делатностима.Инесамото–омогућавајуимисамостал
ност, материјалну сигурност, професионалну и социјалну
покретљивост која води ка вишим друштвеним позиција
маинајзад–оства ре њу њи хо вих жи вот них аспи ра ци ја у 
земљи Ср би ји.

За кљу чак

Емпиријскиналазикојисеодносенапроменесистемави
соког образовања уСрбији на почетку новогмиленијума,
социјалнопорекло,изборстудијскихпрограмаиаспирације
студентскеомладинепотврдилисупретпоставкедајесоци
јалнопореклозначајнадетерминантаизборастудијскихпро
грамависокихшколаструковнихстудија,алииобразовних,
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професионалнихиживотнихаспирацијаиоријентацијасту
дентскеомладине.Наиме,студентскаомладина,приликом
избораобразовања,имарационализованприступшколова
њуинијевођенасамосвојимаспирацијама.Такопрофита
билназанимањапостајуциљкометежистудентскаомлади
на,јерпружајувећемогућностизаостварењематеријалне
сигурностиинапредовањенасоцијалнојлествици.

Очекивањастуденатаувезисаизабранимобразовнимпу
тем (студијским програмом) усмерена су прагматичном
функцијомобразовања.Студентинајвишеочекујудаћеим
студије омогућити да постану успешнии да будуматери
јално обезбеђени. Осим прагматичне, студентска омлади
на перципира и социокултурну, потом социопрестижну и
професионалнуулогу образовања.Иако је за све студенте
значајноприсуствопрагматичнихочекивања,наглашенаје
исоциопрестижнаулогаобразовањакодонихсанижими
просечнимматеријалнимстатусом,апрофесионалнаулога
кодонихсавишимматеријалнимстатусом.Међутим,зна
чајнеразликемеђуњимапостојекадајеупитањусоциокул
турнаулогаобразовања–скоротроструковишестудената
изпородицаисподпросечногматеријалногстатуса,уодно
сунаонекојипотичуизпородицаизнадпросечногматери
јалногстатуса,истакло једаћеимобразовањеомогућити
да по ста ну ви со ко о бра зо ва ни, кул тур ни љу ди.Такође,сту
дентикојипотичуизпородицаисподпросечногипросечног
материјалногстатусаувећојмериистичудаимобразовање
омогућава (двострукои троструковишеод студената који
потичуизпородицаизнадпросечногматеријалногстатуса)
по сти за ње од го ва ра ју ћег со ци јал ног ста ту са.Дакле,соци
јалнарепродукцијаиуспехуобразовањунисуузајамноис
кључивипроцеси:крозобразовањесенепромовишесамо
постигнуће,већисоцијалнарепродукција(крозпостигнуће
иизборстудијскихпрограма).

Студентскаомладинаупотпуностипрепознајеимпулсеко
јидолазеизњеногдруштвеногикултурногокружења,та
ко да се својим изборомшколовања прилагођава захтеви
мараднеиживотнесрединеитименастојидакомпензује
неповољни друштвеноекономски положај. Дакле, студен
тинастоједаизборомстудијскихпрограмависокихшкола
струковнихстудијаостваресвојеобразовне,професионал
неиживотнеаспирације–дауспешнопримењујустечена
знањаупрофесионалномисвакодневномживотуидатако
достигнужељени друштвеноекономски положај.Притом,
високовреднујућиобразовање,студентскаомладинаобра
зовнуселекцијукрозизузетнерезултатеуучењусматрајед
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номод значајнијихмогућности за већуузлазну социјалну
мобилностуспешних.
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EDUCATIONALASPIRATIONSOF
THESTUDENTSINSERBIA

Abstract

Inthispaperwepresentresultsofanempiricalresearchstudyconducted
in2009onasampleof985studentsfrom30vocationalstudygroups,
locatedin28citiesinSerbia.Theaimofthestudywastoestablisha
relationshipbetweenindividualelementsof thesocialbackgroundof
studentsfromthecollegesforprofessionalstudiesandtheireducational,
professionalandlifeaspirations.Theresearchhasshownthatthereis
ahighsocialdifferentiationincollegesforprofessionalstudies,anda
clearindicationofgreaterrepresentationofstudentsoriginatingfrom
the lower andmiddle social strata. In this sense, for this generation
of young people, higher education levels should not only facilitate
acquisitionofknowledgenecessarytoperformcomplextasks,butalso
provideasocialfunctioninrelationtothegenerationoftheirparents
(workers) and grandparents (farmers). Determination of the social
backgroundhasservedasapleaforthe„discovery”ofperspectiveand

aspirationsofstudentsinregardtotheirfuture.

Keywords: higher education, college of professional studies, students, 
educational aspirations


