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Сажетак: Теоријски и емпиријски налази бројних социолошких истраживања указују
на то да социјално порекло појединца значајно утиче на његове образовне аспирације и
оријентације, као и на објективне могућности школовања и успех у образовању, а тиме
и на заузимање одређеног друштвеног положаја. У раду су сагледани неки од социјално
диференцирајућих чиниоца (друштвено-економски положај и културно-образовни статус
породице) кроз призму њиховог утицаја на образовне оријентације студентске омладине
(избор факултета и успех током студирања) у различитим друштвеним и културним
контекстима неких балканских земаља. 

Рад се темељи на резултатима емпиријског истраживања реализованог 2012. го-
дине у Србији, Македонији и Бугарској на узорку од 2.208 студената Универзитета у
Нишу, Универзитета у Битољу и Универзитета у Великом Трнову. Добијени резултати
омогућавају компаративну анализу специфичности социјалног порекла студената (опе-
рационализованог преко школске спреме и радног места очева и мајки студената и еко-
номског статуса породице) тако да представљају полазну основу за разматрање про-
блема социјалне детерминисаности избора студија, као и социјалне мобилности у неким
земљама Балкана у процесу евроинтеграција. 

Кључне речи: социјално порекло, студентска омладина, образовне оријентације,
Србија, Македонија, Бугарска.

Уводне напомене

У савременом друштву које се темељи на знању и информацијама све је
већа улога образовања када је реч о друштвеном положају појединца, али и раз-
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воју и напретку друштва у целини. Повећавају се захтеви у погледу образовних
квалификација, а самим тим и притисак на појединца да оствари што виши
степен образовања у циљу стицања одређеног друштвеног положаја. Услов за
то су једнаке образовне шансе, које се не огледају само у формалној једнакости,
односно у једнаком приступу образовању у формалном смислу, већ и у иденти-
фиковању и уклањању друштвених чинилаца који доводе до неједнаких образ-
овних резултата (Pavić i Vukelić, 2009: 55, 58-59). Због тога се утицај социјалног
порекла на образовне могућности и образовне оријентације појединца намеће
као значајан истраживачки задатак. 

Теоријски приступ Бурдијеа и Пасерона (Bourdieu and Passeron, 1977) до-
принео је бољем схватању унутрашњих механизама који делују унутар образ-
овног система који омогућавају репродукцију друштвених неједнакости путем
образовања. Културни капитал, као култура привилегованих слојева (високог
друштвеног статуса), често се сматра важним механизмом у репродукцији об-
разовних и друштвених хијерархија. Наиме, односећи се према друштвеним
својствима појединаца као према природним харизмама, школа омогућава деци
из привилегованих слојева да се осећају природно способнијом и супериориор-
нијом. С друге стране, оне непривилеговане, који су искључени из даљег образ-
овања, уверава да су праведно искључени и да стога треба да признају властиту
инфериорност, односно да школску селекцију сматрају потпуно „легитимном“.
Осећање социјалне сигурности омогућава привилегованим да изаберу студије у
складу са критеријумом личних жеља и способности, не обраћајући пажњу на
непосредну професионалну вредност својих студија. На тај начин они бирају
нове или ретке специјализације и студије које им омогућавају бављење профе-
сијама високог социјалног статуса, а не оне које воде непосредном запошљавању.
Према Бурдијеу, културни капитал је средство преко кога се неједнакости засно-
ване на пореклу преводе у различите академске награде, које затим воде до
неједнаких социјалних и економских награда, чиме се у ствари одржава и леги-
тимише сам процес. Што је класни положај породице виши, то је и култура коју
породица преноси ближа доминантној култури, тако да је већа и могућност до-
ласка до академских награда (Bourdieu and Passeron, 1977; Katsillis and Rubinson,
1990: 270).

Од карактера друштва, успостављених друштвених односа и конкретне ис-
торијске ситуације зависи и социјални положај омладине као хетерогене друшт-
вене групе у којој се преламају диференцијације које постоје у глобалном
друштву. Процес социјалног диференцирања омладине зависи, у основи, од раз-
личитих друштвених положаја које заузимају породице у којима живе млади
људи у друштвеној структури или од друштвеног значења занимања којим се
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млади човек активно бави. Социјалне промене у постсоцијалистичким друшт-
вима показале су да су постигнућа младих и њихов будући друштвени статус
доминатно условљени стартним позицијама, односно њиховим социјалним по-
реклом. У настојању да остваре жељену социјалну промоцију, млади се ослањају
пре свега на породичне ресурсе, односно на социокласно обликоване могућности
породице (Ilišin, 2008: 224–225).

Студентска омладина налази се у специфичном, социјално зависном поло-
жају, а економска зависност онемогућава њен равноправни положај у свету од-
раслих. „С обзиром на то да у великој мери зависе од родитељске подршке и
акумулираних породичних ресурса, већ успостављена расподела ресурса је та
од које зависе могућности младих за самостално делање. Оваква структура од-
носа доводи до репродукције неједнакости младих за делање у сфери образовања,
рада, грађанске партиципације као и оснивања породице“ (Stanojević, 2012: 54).
У том смислу, испитивање социјалног порекла студената академских студија у
три земље (Универзитет у Нишу, Универзитет у Битољу, Универзитет у Великом
Трнову) указује на основна социјална обележја младих људи који бирају поједине
факултете у Србији, Македонији и Бугарској, као и на разлике на међудржавном
нивоу. „Када је реч о образовању, бивше социјалистичке земље су, без изузетака,
све постигле импресивне резултате: писменост одраслог становништва је била
веома висока, приступ основношколском образовању је био загарантован, а
стопе уписа су биле високе и када је реч о вишим нивоима образовања (средње
и високошколско). Међутим, темељне економске и институционалне промене
током постсоцијалистичке трансформације довеле су до измена и понуде и пот-
ражње када је реч о образовању. Гледано са позитивне стране, национални об-
разовни системи сада нуде више различитих усмерења, образовних програма и
више могућности да се остваре индивидуалне преференције младих. Када је
реч о негативном аспекту промена, поменуте могућности нису доступне свима
него само онима који живе у развијеним областима и у ситуацији су да могу то
да приуште. За остале, промене су значиле смањење образовних шанси, али и
квалитета понуђеног образовања“ (Mojić, 2012a: 53). Због тога се превладавање
социјалних баријера, обезбеђивање доступности образовања и равноправнијих
услова стицања образовања намеће као један од важнијих задатака савременог
друштва. Бројни аутори који су се бавили проучавањем социјалних неједнакости
у образовању (Flere, Džuverović, Bourdieu, Passeron, Katsillis, Gerber, Bowles,
Gintis, Marks) указивали су на неопходност уједначавања образовних могућности
и осигурања квалитета образовања.

Сврха овог рада је да се испита повезаност социјалног порекла и образовних
оријентација студентске омладине у Србији, Македонији и Бугарској, односно
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да се установи да ли је у овим земљама социјално порекло студената повезано
са њиховим образовним и животним могућностима и изборима. У раду су пред-
стављени резултати емпиријског истраживања „Културна оријентација актера,
међуетнички односи, национални идентитет и култура мира на Балкану“ реали-
зованог 2012. године у Србији, Македонији и Бугарској (у три универзитетска
центра, у Нишу, Битољу и Великом Трнову) на узорку од 2.208 студената (сту-
денти друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-матема-
тичких наука) у оквиру мултидисциплинарног пројекта Традиција, модернизација
и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција.
Представљени резултати се односе на повезаност социјалног порекла студената
основних академских студија у Србији, Македонији и Бугарској (универзитети
у Нишу, Битољу и Великом Трнову) и њихових образовних оријентација, објек-
тивних могућности школовања и успеха у образовању. Отворена су и анализирана
бројна питања која се односе на (не)постојање разлика међу студентима три
универзитета, а која се тичу њихових социјалних карактеристика (школска
спрема и радно место очева и мајки, материјални статус породица студената) и
образовних оријентација (избор факултета, успех у студирању).

Студентска омладина Србије, Македоније и Бугарске
у социјалном и образовном контексту 

Социјални контекст у Србији, Македонији и Бугарској карактеришу слични
друштвени проблеми, али и специфичности у складу с особеностима транзи-
ционих промена у свакој од њих. Постсоцијалистичка трансформација Србије
почиње 90-их година XX века и одликује се низом специфичности у односу на
друге постсоцијалистичке земље Балкана. Постсоцијалистичка трансформација
може се поделити на две фазе: 1) фаза „блокиране трансформације“ током 90-их
година и 2) фаза „реактивиране трансформације“ након промена политичког ре-
жима 2000. године (Babović, 2009: 60–61). Након 2000. године друштвени кон-
текст у Србији се убрзано и радикално мења. Насупрот блокираној друштвеној
трансформицији у периоду 1990–2000. године, од 2000. године долази до смене
политичког режима и институционализације партијског система. „Макро-еко-
номски систем је стабилизован, приватизација убрзана, командна улога државе
у економији промењена у регулаторну, обим неформалне економије је смањен.
Упркос томе, прве године 'реактивиране трансформације' карактерише специ-
фично стање глобалног друштвеног система у коме су поред трансформисаних
институција још присутни и остаци социјалистичког система (друштвена пред-
узећа под контролом државе), као и елементи неформалног система из периода
блокиране трансформације“ (Babović, 2009: 61). Међутим, започете реформе
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друштвених подсистема нису довеле до жељених резултата и нису оправдале
очекивања актера друштвених промена (5. oктобар), јер су се друштвене нејед-
накости продубљивале, а запошљавање је све више постајало „надлежност“ по-
литичких партија. У економској и социјалној сфери доминира продаја предузећа
по изузетно ниским ценама, нелегална приватизација, пораст регионалних раз-
лика, уништавање пољопривреде, висока задуженост земље и грађана, деин-
дустријализација и незапосленост, чиме је нарушена социјална сигурност грађана
и отежан друштвени и привредни развој земље. „Сменом политичког режима у
јесен 2000. године друштво Србије ушло је у фазу 'реактивиране' или 'одблоки-
ране' трансформације, која је након почетног успешног замаха, изнова доспела
у тешкоће након трогодишњег периода и промене владе. [...] Налази других,
(ре)стратификацијских истраживања (Лазић, Цвејић, 2004), показују да се у
овом периоду бележи даља социјална диференцијација, која се шири кроз читаву
друштвену пирамиду. Пораст реалних зарада и животног стандарда прати и рас-
тућа унутар-класна, међукласна, па и унутар-слојна економска диференцијација“
(Babović, 2009: 64). 

Истражујући Србију у постсоцијалистичким трансформацијским процесима
током последње деценије XX века М. Лазић са сарадницима указује на промене
друштвене структуре, процес реконструкције елите у околностима када се одвија
свеукупна друштвена „деконструкција“ на плану материјалног положаја, поли-
тичке власти и идеологије, на рестратификацију, процесе дуалног структурисања,
на блокирану трансформацију српског друштва (Lazić i drugi, 2000). С. Цвејић у
циљу проучавања друштвене покретљивости, као посебној стратификацијској
димензији у Србији конструише слојну скалу базирану на радном месту. Тамо
где није било теоријске дилеме, радна места су спојена у слојне групе, а сва она
радна места чија се друштвено-хијерархијска позиција сматра теоријски упитном
остављена су посебно. Дистрибуција и коегзистенција хијерархијских група
(слојних група) по материјалном положају изгледа овако: (1) политичари вишег
и средњег ранга, директори вишег ранга и крупни предузетници; (2) политичари
нижег ранга, директори средњег и нижег ранга и средњи предузетници; (3)
ситни предузетници и самозапослени; (4) стручњаци и нижи руководиоци (ше-
фови); (5) крупни пољопривредници; (6) пословође, службеници и техничари;
(7) средњи пољопривредници; (8) „полутани“; (9) ВКВ радници; (10) КВ и НКВ
радници и (11) ситни пољопривредници. Предложена је и слојна класификација:
1) виши руководећи (политичари вишег и средњег ранга, директори вишег ранга
и крупни предузетници), 2) нижи руководећи (политичари нижег ранга, дирек-
тори средњег и нижег ранга и средњи предузетници); 3) средњи приватнички
(ситни предузетници и самозапослени); 4) средњи стручњачки (стручњаци и
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нижи руководиоци, шефови); 5) прелазни (крупни пољопривредници, пословође,
службеници и техничари); 6) горњи нижи (ВКВ радници, „полутани“ и средњи
пољопривредници); 7) доњи нижи (КВ и НКВ радници и ситни пољопривред-
ници). Предложена је и трокласна структура коју чине: владајућа класа, средња
класа и нижа класа (Cvejić, 2000: 293–306). На темељу тако конструисаног новог
слојног поретка утврдио је да вертикална покретљивост добија следеће карак-
теристике: опадање покретљивости започиње током 80-их година, тако да се ге-
нерације рођене 1958. године и млађе суочавају са смањењем узлазне и растом
силазне покретљивости, што доводи до заоштравања борбе за очување друшт-
веног положаја. Затвореност структуре посебно је наглашена при врху друштвене
хијерархије, што врх издваја у тој мери да се може говорити о тенденцији фор-
мирања двокласног модела друштва. „Запречавање“ трансформације у смеру
тржишног обрасца јасно илуструје релативан значај посебних канала покрет-
љивости, међу којима доминира образовање, следи га партијско чланство, док
најслабији утицај има приватно власништво (Lazić i drugi, 2000: 17).

У Македонији (Бивша Југословенска Република Македонија) је процес
транзиције отпочео у веома тешким и специфичним условима услед друшт-
вено-економске неразвијености и сложености међуетничких односа. Реконструк-
ција економског и политичког система у Македонији започета је 90-их година,
али с обзиром на то да је била део СФРЈ до 1992. године, Македонија је првих
година транзиције посебно тешко економски поднела распад заједничке државе
и прелазак на тржишну економију. П. Георгиевски сматра да се процес глобали-
зације и „механизам“ десуверенизације у Македонији конкретније може сагледати
у неколико димензија: 1) у урушавању привредног и ширег економског система
путем примене модела приватизације „шок терапије“ који је довео и до органи-
зованог криминала; 2) у рушењу друштвене структуре са наглим смањењем
радничке и средње класе и њиховог све већег осиромашења, повећања стопе
незапослености, као и стварања слоја „новопечених богаташа“; 3) у рушењу по-
литичког и уставног уређења (од нације-државе до „државе етничких заједница“)
и увођењу у уставни и законодавни систем тзв. Бадентеровог начела (као по-
следице војног конфликта из 2001. године и усвајања тзв. Охридског споразума
под директним притиском „олакшивача“ из Сједињених Америчких Држава и
Европске Уније); 4) у урушавању образовног система и његове поделе на два
паралелна система (на македонском и албанском језику на свим нивоима образ-
овања); 5) у употреби симбола, као што је застава државе Албаније у североза-
падном делу Македоније насељеном претежно становништвом албанске мањине,
што је само један од индикатора губљења суверенитета на једном значајном
делу територије Републике Македоније (Георгиевски, 2013: 271).
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Социјалистички период у Бугарској завршен је 1990. године, када су одржани
први вишестраначки избори, након интензивних друштвених превирања 1989.
године. Разарање социјалистичког система и настојање да се успоставе потпуно
нови друштвени односи произвели су низ друштвених последица које пред-
стављају оквир социјалних промена. Бугарска транзиција прошла је кроз два
периода тешке економске кризе: 1991–1993. године и 1996–1997. године. Дошло
је до радикалне трансформације и нових изазова у свим областима друштвеног
живота. Бугарска је кренула путем политичке демократије и тржишне економије,
настојећи да сузбије инфлацију, рапидни пораст незапослености (посебно младе
генерације), корупцију и криминал и смањи велику задуженост у иностранству.
Пут у демократију, након промена 1989/90. године, може се сматрати успешним,
за разлику од економских реформи које нису довеле до очекиваних резултата.
Бугарска je добила кандидатуру за чланство у ЕУ 2000. године, отпочела прего-
воре о чланству 2004. године, a 2007. године постала је чланица ЕУ. Промена
режима у Бугарској изазива драматичне трансформације социјалних очекивања,
а недоследност реформи социјалне заштите доноси ниско поверење младих и
њихових родитеља у јавне институције (Тилкидзиев и Димова, 2010, нав. према
Kovacheva, 2012: 246–248). 

Систем високог образовања у Србији, Македонији и Бугарској у периоду
трансформације доживљава промене које указују на карактер претходних со-
цијалних процеса. Друштвене промене, трансформација привредних система и
процес формирања европског образовног простора утицали су на структурисање
високог образовања у овим балканским земљама. „Кључни проблем земаља
постсоцијалистичке трансформације још увек остаје неусаглашеност потреба
тржишта рада и образовног система на свим нивоима. Поготово је то случај у
Србији, која је прошла кроз деценију дуг период блокиране трансформације де-
ведесетих година, у којој је већина институција (укључујући и образовне) била
у потпуном расулу, а комерцијализација високог образовања је додатно повећала
ту неусаглашеност. О било каквој образовној стратегији и политици у том
погледу (па и данас) готово је илузорно говорити, а све то условљено је ширим
контекстом, друштвеним контекстом“ (Mojić, 2013: 268). 

Промене које су обележиле постсоцијалистички период у Србији, Македо-
нији и Бугарској у економској, политичкој и културној сфери одразиле су се и на
функционсање образовних система ових земаља. У сфери образовања имају
двоструку улогу. „На једној страни, промене треба да обезбеде раскид са насле-
ђеним системом социјалистичког образовања, са програмском структуром, вред-
носним системом и моделима личности које је неговао овај систем. На другој
страни, образовање треба да се прилагоди измењеним друштвено-политичким
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и економским условима, глобалним тежњама и интеграцијама и вредностима и
принципима грађанског друштва“ (Ивановић, 2006: 74). 

Промене у сфери високог образовања у Србији, Македонији и Бугарској
усмерене су на увођење нових студијских програма, унапређивање квалитета
наставе и наставних метода у циљу достизања образовних исхода који омогућа-
вају примену знања и вештина у пракси. У складу са концептом обезбеђивања
равноправности у приступу и завршавању студијских програма, стратегијом об-
разовања у Србији до 2020. године предвиђено је омогућавање студирања свима
који желе да студирају, без обзира на социјални, економски и други статус. На
тај начин смањио би се утицај социјалног порекла на образовне шансе и повећала
могућност да образовно постигнуће буде искључиво резултат индивидуалних
способности и залагања. То би се постигло финансијском подршком студентима
из социјално угрожених група. „Академске студије су доступне свим грађанима
који остваре неопходне предуслове за упис, при чему се обезбеђује равноправност
свих грађана у праву и на могућност студирања. Посебну подршку треба да
имају студенти из социјално угрожених група или лица са сметњама у
развоју. Свако ко испуњава услове уписа и жели да студира, треба да има право
на неки од видова финансијске подршке из буџета, а посебно ако је слабијег
имовног стања, сем у случају уписа студијских програма у областима у већем
броју него што је у интересу друштва“ (Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do
2020. godine, 2014: 96). 

Међутим, резултати истраживања показују да је систем високог образовања
у Србији социјално диференциран, што се може потврдити компарацијом об-
разовног нивоа родитеља студентске популације с образовним нивоом укупне
популације. Наиме, родитељи студената у већој мери имају високу школску
спрему у односу на укупну популацију у Србији у којој је мања заступљеност
високообразованих (Миладиновић, 2014: 198), што указује на потребу повећања
доступности високог образовања деци из породица нижег образовног и мате-
ријалног статуса преко финансијске подршке.

Као предмет многих социолошких истраживања омладина се одређује на
различите начине, најчешће као релативно јединствена и специфична социјална
група, при чему се наглашава њена основна карактеристика – социјално завистан
положај. Велимир Томановић омладину сматра специфичном социјалном групом
коју „чини део младих који су постигли психичку и физичку зрелост, а који у
систему образовања за своје будуће професионалне улоге обављају функције
без непосредног еквивалента – накнаде, услед чега се нужно налазе у социјално
зависном положају, који обележава и специфична омладинска свест“ (Tomanović,
1977: 21–22). Скоро четири деценије касније, Смиљка Томановић проблематизује
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концепт омладина и сматра га друштвеним конструктом модерности, док кон-
цепт млади разматра као друштвени конструкт касне модерности. У новијим
истраживањима прихвата се концепт млади – као конструкт касне (или друге)
модерности, јер постулира хетерогеност насупрот хомогености. Концепт млади
указује на варијетете конструката и живљених стварности унутар једног периода
у животним токовима појединаца који су савременици у истом друштвено-ис-
торијском контексту. Концептуални и истраживачки нагласак је на издиферен-
цираности на основу различитих друштвених положаја, у оквиру тезе о инди-
видуализацији, што одговара приступу социјалне биографије (Тomanović, 2012:
13). Наш рад базира се на интегративном концепту (омладина/млади), при чему
се студентска омладина одређује као део младе популације који се школује у ви-
сокошколским установама универзитетског образовања (студенти основних ака-
демских студија факултета).

Резултати неких претходних истраживања утицаја 
социјалног порекла на образовање 

Бројна емпиријска истраживања потврдила су да социјални услови имају
значајну улогу у образовним постигнућима ученика и студената, а да се током
школовања социјалне неједнакости продубљују. Н. Хавелка истиче значај со-
цијалног статуса и образовног нивоа родитеља за постизање успеха деце у ос-
новној школи. „Уколико ученик долази из породице са ниским образовним стан-
дардом и уз то са неповољном образовном климом, без обзира где се налазила,
основна школа није у стању да својим условима и својим активностима компен-
зује то што је ученику недостајало. Напротив, она је, изгледа, селективно пријем-
чива на ефекте породичних околности, те повољне ефекте прихвата и увећава, а
неповољне не прихвата и у извесном смислу их још више продубљује“ (Havelka,
1990: 68). Б. Џуверовић такође указује на то да културно богатија средина под-
стицајно делује на развој и образовање деце. Презентовао је резултате истражи-
вања социјалних неједнакости које се рефлектују кроз образовање (истраживање
је спроведено у Београду 1986. године, а затим у Србији без покрајина 1989. го-
дине) (Džuverović, 1991). Истраживање је потврдило велики значај образовања
као чиниоца социјалне покретљивости и његову скоро детерминистичку везу са
слојном припадношћу, материјалним и друштвеним положајем, основним вред-
ностима и стиловима живота. Тадашња Југославија је, истиче Џуверовић, била
међу неколико првих земаља по обухвату становништва неким степеном образ-
овања. Образовање је у том периоду интензивирало социјалну покретљивост,
демократизовало једну важну област, али је такође, нарочито после кулминације
кризе, отворило и нове процесе раслојавања, неједнакости и неравноправности.
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Идентификоване су следеће неједнакости: на старту у живот и образовање, при
избору животног позива и приликом уписа факултета. Истраживање је такође по-
казало да без обзира на формалне могућности равноправног школовања, класно/со-
цијалне детерминанте врше утицај на саморепродукцију слојева и професија, тј.
припадници различитих слојева се приликом избора животног позива руководе
неједнаким шансама и различитим мотивима. Млади који потичу из сиромашнијих
слојева бирају она занимања која ће им омогућити брже завршавање школовања
и запошљавање, која су им јефтинија, ближа кући, док се млади из имућнијих
слојева више руководе стварним жељама и склоностима за одређени позив.

Када је реч о универзитетском образовању, Џуверовић истиче да се у њему у
пуној мери испољавају све претходне неједнакости. Неке се испољавају на плану
неравноправног старта и у строгим селективним испитима за упис на студије,
друге на плану неједнаких егзистенцијалних услова, треће кроз различите могућ-
ности прибављања опреме и учила, четврте кроз различите (не)могућности до-
пунског развијања својих склоности и способности, пете кроз неупоредиво велике
разлике у условима за културни живот. Такође наглашава да се јавља и својеврсна
слојна саморепродукција, односно неравноправна промоција слојева кроз образ-
овање. Потврђене су и полазне претпоставке аутора да у новим условима далеко
веће шансе и повољније могућности за школовање имају деца из богатијих друшт-
вених слојева, а да при избору занимања и врсте школе све већи значај имају об-
разовни ниво и друштвени статус породице у односу на претходни успех и пред-
испозиције ученика.

С. Болчић наглашава утицај социјалних чинилаца не само на могућност сти-
цања образовања, већ и на друштвено напредовање и стицање богатства. Према
његовом схватању, стицање богатства у различитим земљама детерминисано је
како стеченим образовањем, тако и радом, социјалним пореклом и везама у
друштву (социјалном мрежом) (Bolčić, 2002: 43). 

Новија истраживања социјалног положаја младих људи у Србији потврдила
су да у друштвима у трансформацији долази до поларизације социјалне структуре
и да се продубљују друштвене неједнакости. Нижи социјални слојеви додатно
осиромашују, повећава се ризик за осиромашење средњих слојева, док је мали
број богатих на самом врху друштвене лествице (Cvejić, 2006: 31). Због тога у
Србији долази до затварања друштвене структуре кроз саморепродукцију елите и
дела средњих слојева (Тomanović, 2012: 37). Д. Мојић истиче да су у оваквим ус-
ловима општег осиромашења породични ресурси најважнији за реализацију об-
разовних и пословних стратегија младих у Србији (Мojić, 2012: 98).

Резултати иностраних истраживања социјалних неједнакости у образовању
такође указују на значајан утицај социјалног порекла на образовне могућности
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појединца. A. Lareau (Southern Illinois University) je 1987. године у раду Social
Class Differences in Family-School Relationships: The Importance of Cultural Capital
(Lareau, 1987), Социјално-класне разлике у односу породица – школа: значај кул-
турног капитала, укратко изложила резултате квалитативног истраживања односа
породица – школа у радничким и породицама средње класе. Резултати показују
да су школе стандардизовале ставове о улози родитеља у процесу школовања. Со-
цијална класа (којој припадају) даје родитељима неједнаке ресурсе којима би од-
говорили на захтеве наставника да учествују у процесу школовања деце. Каракте-
ристике породичног живота (социјална „мрежа“, на пример) такође посредују у
односу породица – школа. Социјални и културни елементи породичног живота,
који олакшавају испуњавање захтева наставника, могу се посматрати као облик
културног капитала. Ауторка указује на то да се концепт културног капитала може
искористити за разумевање разлика међу класама кроз искуства деце током шко-
ловања. Ова перспектива указује на структуру школовања и породичног живота и
могућности појединаца (оно што Бурдије зове хабитус) да схвате различите нивое
учешћа родитеља у процесу школовања. Стандарди школа нису неутрални, њихови
захтеви за укључење родитеља могу бити оптерећени социјалним и културним
искуствима интелектуалних и економских елита. Ауторка истиче да су све вид-
љивије разлике између родитеља из радничке и средње класе, а посебно су еви-
дентне у њиховој спремности да одговоре на захтеве да присуствују школским
догађајима. Иако родитељи из радничке и средње класе имају подједнаку жељу за
образовним успехом своје деце у првом и другом разреду, социјална позиција их
наводи да конструишу различите путеве за остварење тог успеха. Метода родитеља
из радничке класе (од наставника зависи образовање детета) је можда била доми-
нантна за промовисање школског успеха у ранијим периодима и међу средњом
класом. Данас, међутим, наставници траже активно учешће родитеља у процесу
образовања. Родитељи из средње класе, када надзиру, прате и надгледају дечија
искуства у школи, понашају се у складу са захтевима школе. Због тога су деца из
средње класе у предности у односу на децу из радничке класе. 

J. Katsillis (Florida State University) и R. Rubinson (Emory University) у раду
Cultural Capital, Student Achievement and Educational Reproduction: the Case of
Greece (Katsillis and Rubinson, 1990) разматрају проблем културног капитала, успех
у школовању и образовну репродукцију на примеру Грчке. Истраживана је улога
културног капитала на релацији социјално порекло – успех у школовању. Уз помоћ
података из националног узорка, који је обухватио ученике виших разреда једне
средње школе у Грчкој, конструисан је модел по коме културни капитал посредује
у односу између успеха у школи и класног положаја породице, њеног социјално-
економског статуса. Културни капитал дефинисан је као способност која каракте-
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рише културу високог друштвеног статуса, понашање, навике и ставове и сматра
се важним механизмом у репродукцији образовних и друштвених хијерархија.
Аутори се слажу са Бурдијеом и његовим схватањем културног капитала – да је
средство преко кога се неједнакости, засноване на пореклу, преводе у различите
академске награде (успех у школовању), које затим воде до неједнаких социјалних
и економских награда (социјалног и економског успеха), чиме се, у ствари, одржава
и легитимише сам процес. Хипотеза о културном капиталу полази од тога да се
порекло породице препознаје у различитом успеху у школовању, што доводи до
образовне репродукције. Термин социјална репродукција значи да се друштвене
хијерархије (позиције класе и/или статуса) на крају репродукују, у смислу да су
деца друштвено привилегованих родитеља касније и сама друштвено привилего-
вана. Рад се фокусира на образовну репродукцију, као део процеса, у коме деца
друштвено привилегованих родитеља постају образовно привилегована. Емпи-
ријски гледано, образовна репродукција показује се кроз степен утицаја породичног
порекла на школски успех, без обзира на друге процесе. Резултати истраживања
показали су да се репродукција дешава углавном кроз различите способности и
нивое залагања ученика из породица са различитим социоекономским пореклом. 

K. Lynch и C. O'riordan (Equality Studies centre, University College Dublin,
Ireland) су у студији Inequality in Higher Education: a study of class barriers (Lynch
and O'riordan, 1998), Неједнакост у високом образовању: истраживање класних
баријера испитали баријере на које наилазе студенти који потичу из сиромашних
радничких породица приликом уписа и баријере за постизање успеха у високом
образовању. Унутар веома структурисаног оквира, истраживање је идентификовало
главне препреке на које наилазе ученици из радничких породица: економске, со-
цијалне, културне и образовне. Истраживање указује на то да, иако су економске
препреке од примарне важности, културна и образовна ограничења имају такође
велики значај. Поред тога, дошло се до закључка да су ове групе препрека у тесној
међусобној вези. 

Th. P. Gerber (University of Arizona) разматра проблем образовне стратифика-
ције у тадашњој Русији у раду Educational Stratification in Contemporary Russia:
Stability and Change in the Face of Economic and Institutional Crisis (Gerber, 2000)
користећи податке прикупљене у току 1998. године. Аутор проширује истраживање
образовне стратификације у Русији анализирајући генерације које су завршиле
школовање у току бурних година пред крај и после распада Совјетског Савеза,
када се број уписаних студената смањио. Политички хаос и економска криза веома
су оштетили образовни систем Русије, повећавајући обим неједнакости (заснованих
на пореклу) у приступу академским (општим) средњим школама, док су последице
неједнакости на трећем нивоу образовања биле знатно сложеније. Партијско члан-
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ство родитеља, образовање и професија појединачно су утицали на образовна
постигнућа свих генерација након Другог светског рата. Упис мушкараца у ин-
ституције трећег нивоа је знатно опао, док је упис девојака остао стабилан. Аутор
ову појаву тумачи као рефлектовање утицаја економских промена на различите
друштвене групе у постсовјетској Русији. Закључује да постојање културног ка-
питала у породицама са високим образовањем, повољнијим економским приликама
(виши класни положај родитеља), са релативно високим амбицијама и корисним
друштвеним капиталом (чланство у КПСС), пружа подстицај и средства да задрже
децу на академском путу.

S. L. Hoffenth (University of Michigan), J. Boisjoly (University of Quebec at Rim)
и G. J. Duncan (Northwestern University) у чланку Parents' Extrafamilial Resources
and Children's School Attainment, Ресурси ван породице и школски успех деце, (Hof-
fenth, Boisjoly and Duncan, 1998) представљају резултате истраживања којим је
испитиван утицај који имају људски ресурси ван круга породице и финансијски
ресурси родитеља на школовање деце, почев од детињства па све до завршетка
њиховог школовања и непосредно након стицања пунолетства. Добијени резултати
показали су да су људски и финансијски ресурси породице уско повезани са шко-
ловањем деце и да су године школовања деце из добростојећих (не и из сиромаш-
них) породица у значајној вези са бројем пријатеља које родитељи имају, а који им
могу пружити новчану или другу помоћ. Помоћ пријатеља значајно утиче на то
да ли ће се деца уписати на колеџ, али не и да ли ће завршити одређени ниво шко-
ловања и није истоврсна за читав социоекономски спектар породица.

S. Bowles и H. Gintis (University of Massachusetts and Santa Fe Institute) у
чланку Schooling in Capitalist America Revisited (Bowles and Gintis, 2002), Школовање
у капиталистичкој Америци – поновни преглед, истичу да је последње истраживање
потпуно оправдало некада контроверзне процене аутора о високом нивоу међуге-
нерацијског одржавања економског статуса, о малој важности наслеђеног IQ у
овом процесу и о доприносу школовања когнитивном развоју.

Три главна питања којима су се бавили су људски развој, неједнакости и
друштвене промене. Аутори су показали да се економски статус родитеља дели-
мично преноси на децу у виду неједнаких могућности за стицање образовања,
али да економска предност потомака породица са вишим социјалним статусом
знатно превазилази квалитет образовања које добијају. Коришћењем статистичких
података показали су да су Сједињене Државе далеко од постављеног циља једна-
ких економских могућности и да генетско наслеђе когнитивних вештина (мерено
стандардним тестовима) само делимично објашњава међугенерацијско одржавање
статуса унутар породица. Према ауторима, постоји само неколико особина које се
односе на стварање прихода, а на основу којих се може емпиријски потврдити
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економска сличност родитеља и деце. Међу њима су когнитивни учинак, ниво
школовања и поседовање богатства. Аутори представљају два принципа. Први,
важност образовног окружења којем су изложена деца из различитих културних
средина. Други, школа утапа децу у структуру награда и санкција. У вези са првим
принципом примећују да велики број доказа сведочи о чињеници да се вредности
једног друштва преносе са генерације на генерацију кроз процес трансмисије.
Трансмисија може бити вертикална (од родитеља) или посредна (од других из
претходне генерације) и укључује психолошку интернализацију вредности. 

Објашњење класних неједнакости у образовању покушао је да пружи G. N.
Marks (University of Melbourne) у чланку Cross-National Differences and Accounting
for Social Class Inequalities in Education (Marks, 2005), Разлике на националном
нивоу и објашњење класних неједнакости у образовању. Аутор сматра да су разлике
у образовном успеху ученика само делимично последица класног порекла и других
социоекономских фактора. Даје три објашњења за неједнакости у образовању
која се заснивају на класном пореклу: оно које истиче приход и друге материјалне
ресурсе, оно које ставља акценат на културне факторе и треће, које се фокусира
на улогу школа. По приступу који наглашава материјалне ресурсе, различита дос-
тупност финансијских средстава ствара разлике у успеху ученика. Претпоставка
је да школовање укључује трошкове, тако да су добростојећи родитељи у повољ-
нијем положају да испуне такве захтеве. Суштина овог приступа је да се образовни
успех деце може у знатној мери купити. Истиче да постоји велики број доказа
који показују да културни фактори утичу на образовне исходе. На пример, истра-
живање DiMaggia (1982) показује да деца са „културнијим“ пореклом у Сједињеним
Државама добијају више оцене. Истраживања спроведена у Немачкој, Холандији
и Аустралији показују да виши културно-образовни статус родитеља доприноси
образовном успеху деце и да је његов утицај значајнији од професионалног статуса
(De Graaf, 1986a, 1986b). Када је реч о школском систему он може суштински сма-
њити степен социјалне репродукције између генерација, промовишући једнаке
могућности за све. У оваквој ситуацији, школе постају главни извор социјалне
мобилности. Насупрот томе, школски систем може одржати социјалну репродуцију
подстичући образовни успех мање талентованих и мотивисних ученика из богатих
породица и тако створити додатне препреке за сиромашне ученике. Аутор закљу-
чује да су социјалне неједнакости у образовању и организација националних
школских система повезане са степеном модернизације (који је у овом истраживању
приказан кроз број људи са факултетском дипломом). Упоредо са модернизацијом
друштва, социјалне неједнакости у образовању би требало, сматра аутор, да се
смањују.
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Према подацима прикупљенима у истраживању EUROSTUDENT (Farnell i
drugi, 2012), у Хрватској су студенти чији очеви имају високо образовање заступ-
љенији у студентској популацији (35% према 16% у популацији исте старости).
Студенти чији очеви имају трогодишње средњошколско образовање заступљени
су у знатно мањој мери (18% према 48% у укупној популацији исте старости), као
и студенти чији очеви имају само основно образовање или ниже (6% према 21% у
укупној популацији исте старости). Уколико се узме у обзир највиши образовни
ниво оба родитеља (када отац или мајка има високо образовање), готово половина
студената у Хрватској који су учествовали у истраживању (45%) има барем једног
родитеља с дипломом високог образовања, док свега 3% студената има барем
једног родитеља који је завршио само основно образовање. То значи да је могућност
приступа високом образовању око шест пута већа за децу која потичу из породица
вишег социоекономског статуса у односу на децу која потичу из породица нижег
социоекономског статуса. У већини европских (и ОЕЦД) земаља постоје неједна-
кости у приступу високом образовању с обзиром на социоекономску позадину
(Altbach i drugi, 2009; Santiago i drugi, 2008; Camilleri & Mühleck [ed.], 2010). Ана-
лизом социјалне укључивости система високог образовања на основу података
прикупљених истраживањем EUROSTUDENT (Orr i drugi, 2011) произлази да је
Хрватска међу земљама у којима је знатно мања заступљеност студената чији ро-
дитељи имају низак ниво образовања, док је знатно већа заступљеност студената
чији родитељи имају висок ниво образовања. У том смислу, хрватски систем ви-
соког образовања може се сматрати „социјално искључивим“ (нав. према. File i
sar., 2013: 13).

Како социолошка промишљања образовања омладине (младих људи) јасно
упућују на то да је омладина социјална група, а не само пука старосна агломерација
људи који су посебни по томе што су млади, што се биолошки и физички издвајају
од других чланова истог друштва, природа и обележја социјалне посебности пос-
тају изазов за још једно социолошко проучавање повезаности социјалног порекла
и образовних оријентација омладине.

Методолошки приступ истраживању

Предмет истраживања је повезаност социјалног порекла и образовних
оријентација студентске омладине у Србији, Македонији и Бугарској. Социјално
порекло студентске омладине сагледано је преко следећих индикатора: образ-
овање родитеља (школска спрема оца и мајке), радно место родитеља (посао
који сада обављају отац и мајка) и економски статус породице (укупни месечни
приход породице студента), а образовне оријентације преко избора факултета и
успеха током студирања (просечне оцене).
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Ради утврђивања повезаности социјалног порекла и образовних оријентација
студената, задаци истраживања подељени су у три групе. Прва група задатака
односи се на: 1) образовни статус очева и мајки студената (степен школске
спреме); 2) професионални статус очева и мајки студената (посао који сада обав-
љају); 3) економски статус породице студената (укупан месечни приход) и 4)
успех студената током студирања (просечна оцена). Друга група задатака ист-
раживања фокусирана је на утицај наведених индикатора социјалног порекла
на: 1) избор факултета и 2) успех током студирања. Трећа група задатака односи
се на компаративну анализу резултата истраживања реализованог у Србији, Ма-
кедонији и Бугарској (универзитети у Нишу, Битољу и Великом Трнову). 

Општа хипотеза од које се пошло је да је припадност родитеља студената
различитим социопрофесионалним групама (социјално диференцирање студен-
тске омладине) повезана с образовним оријентацијама омладине, које се огледају
у избору образовног и професионалног пута (избор факултета), али и у постиг-
нутом успеху током школовања.

Посебне хипотезе су:
• Деца очева и мајки са средњом и високом школском спремом у већем

броју настављају школовање на факултетима у односу на децу очева и
мајки са нижом школском спремом.

• Деца чији очеви и мајке имају нижу школску спрему (незавршена ос-
новна школа и основна школа) у већој мери бирају технички факултет, а
чешћи избор деце очева и мајки са вишом и високом школском спремом
је правни и филозофски факултет.

• Постоји социјална диференцираност студија у смислу веће заступље-
ности студената који су пореклом из прелазног и средњег стручњачког
друштвеног слоја, а у мањој мери пореклом из нижих друштвених
слојева. Студенти академских студија су у највећој мери деца службеника
и стручњака, а у мањој мери деца радника и пољопривредника.

• Студенти претежно бирају онај факултет који им омогућава стицање
знања за обављање занимања које је блиско социопрофесионалној групи
којој припадају њихови родитељи, с тим што високошколско образовање
студентима који су пореклом из нижих социјалних слојева омогућава
заузимање више друштвене позиције (бар за један ниво) у односу на
њихове родитеље. 

• Студенти који су пореклом из прелазног и средњег стручњачког слоја у
већој мери бирају правни, филозофски и економски факултет, а студенти
који потичу из нижих друштвених слојева природно-математички, тех-
нички, машински и електротехнички факултет. 
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• Деца из породица вишег материјалног статуса у већој мери бирају правни
и грађевински факултет, док деца из породица нижег материјалног ста-
туса бирају природно-математички, филозофски, машински и технички
факултет.

• Студенти чији родитељи имају виши степен школске спреме и чије по-
родице остварују веће месечне приходе постижу бољи успех током сту-
дирања (већу просечну оцену).

• Постоје значајне разлике међу студентима три универзитета (у Србији,
Македонији и Бугарској) када је у питању повезаност појединих димен-
зија социјалног порекла и избора факултета и социјалног порекла и ус-
пеха у студирању.

Истраживачку популацију чинили су студенти основних академских студија
три универзитета у Србији (Универзитет у Нишу), Македонији (Универзитет у
Битољу) и Бугарској (Универзитет у Великом Транову). Узорком је обухваћено
2.208 студената из три универзитетска центра, 818 студената са Универзитета у
Нишу, 804 студената са Универзитета у Битољу и 586 студената са Универзитета
у Великом Трнову. Подаци су прикупљени анкетним упитником 2012. године и
статистички обрађени у програму SPSS.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА – АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Повезаност социјалног порекла и образовних оријентација студентске ом-
ладине сагледана је кроз три сегмента анализе који се међусобно прожимају и
допуњују: 1) социјално порекло студентске омладине (анализа школске спреме
и професионалног статуса очева и мајки студената и економског статуса породица
студената); 2) повезаност наведених индикатора социјалног порекла с избором
факултета и успехом током студирања и 3) компаративна анализа резултата ист-
раживања студентске омладине у Србији, Македонији и Бугарској.

Социјално порекло студентске омладине

Полазећи од теоријско-методолошке основе истраживања социјалног по-
рекла студентске омладине и налаза наведених теоријских и емпиријских при-
ступа, конципиран је емпиријски модел социјалног порекла са следећим инди-
каторима: образовни ниво родитеља (сагледан преко школске спреме оца и
мајке), професионални статус родитеља (сагледан преко радног места оца и
мајке – посао који сада обављају) и материјални статус породице (сагледан
преко укупног месечног прихода породице). Пошло се од претпоставке да нејед-
наки ресурси (социјални, економски, културни и образовни) који су детермини-

Социолошки преглед, vol. XLIX (2015), no. 4, стр. 469–512 

485



сани социјалним пореклом пружају различите могућности студентској омладини
у процесу образовања. Они се могу посматрати као облици социјалног, економ-
ског и културног капитала. 

Концепт социјалног порекла може се искористити за разумевање разлика
међу припадницима различитих друштвених група (слојева) приликом избора
факултета и остваривања успеха током студирања. Какав је утицај наведених
индикатора социјалног порекла на избор факултета и успех током студирања у
Србији, Македонији и Бугарској? На основу прикупљених података емпиријским
истраживањем 2012. године може се указати на основна обележја социјалне
структурисаности студентске омладине, анализирајући школску спрему, радно
место очева и мајки студената и материјални статус породице.

Табела 1. Школска спрема оца и мајке (%)

Резултати истраживања који се односе на школску спрему очева и мајки
студената обухваћених истраживањем у Србији, Македонији и Бугарској (табела
1) показују да је доминатна заступљеност студената чији су очеви и мајке са
средњом школском спремом (Србија 51,7% и 57,4%; Македонија 59,0% и 63,4%;
Бугарска 68,4% и 61,0%), а затим са високом школском спремом (Србија 27,8%
и 22,4%; Македонија 15,7% 15,3%; Бугарска 17,4% и 16,9%). С аспекта полазних
претпоставки истраживања, значајан је податак да је у односу на основну школску
спрему, виша школска спрема шест пута више заступљена међу очевима студе-
ната у Србији, а четири и по пута у Бугарској и два пута у Македонији. Када је
реч о мајкама студената, виша школа је у односу на основну школу троструко
више заступљена у Србији, у Македонији скоро двоструко, док је у Бугарској
разлика најизраженија – мајке са вишом школском спремом су седмоструко
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више заступљене у односу на мајке са завршеном основном школом. Значајне
разлике постоје и када је висока школска спрема у питању. Разлике у заступље-
ности испољавају се на нивоу универзитета, али и у заступљености код очева и
мајки студената. Наиме, највећи је број високообразованих родитеља студената
Универзитета у Нишу (27,8% очева и 22,4% мајки), потом Универзитета у Ве-
ликом Трнову (17,4% очева и 16,9% мајки), док је најмања заступљеност висо-
кообразованих родитеља студената Универзитета у Битољу (15,7% очева и 15,3%
мајки). Може се уочити значајна разлика и у погледу заступљености очева и
мајки студената са магистратуром, докторатом и специјализацијом. У Бугарској
је скоро три пута већа заступљеност студената чији су очеви с овом школском
спремом у односу на Србију и Македонију, а та разлика је израженија међу
мајкама студената – у Бугарској је четвороструко већа заступљеност мајки сту-
дената с овом школском спремом у односу на мајке истраживањем обухваћених
студената у Србији и Македонији.

Посматрано у целини, може се уочити да су виши нивои школске спреме
(виша и висока школска спрема, магистратура, докторат и специјализација) у
већем обиму карактеристике очева студената, изузев код студената Универзитета
у Великом Трнову (мајке са вишом школом 14,0%, а очеви 7,8% и мајке са ма-
гистратуром, докторатом и специјализацијом 6,1%, а очеви 4,7%).

Подаци о професионалном статусу очева и мајки студената прикупљени су
на основу добијених одговора студената на питање који посао сада обављају
њихови родитељи. Класификација је извршена у складу са слојном класифика-
цијом коју је предложио С. Цвејић (наведена је у теоријском делу овог рада,
Cvejić, 2000: 293–306), уз извесна неопходна одступања услед немогућности да
се поједина радна места оца и мајке сврстају у већ постојеће категорије1. 
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1 Модификована и допуњена слојна класификација изгледа овако: 1) виши руководећи (поли-
тичари вишег и средњег ранга, директори вишег ранга и крупни предузетници), 2) нижи руководећи
(политичари нижег ранга, директори средњег и нижег ранга и средњи предузетници); 3) средњи
приватнички (ситни предузетници и самозапослени); 4) средњи стручњачки (стручњаци и нижи
руководиоци, шефови); 5) прелазни (пословође, службеници и техничари); 6) горњи нижи (ВКВ
радници, пољопривредници који раде на својој земљи); 7) доњи нижи (КВ, ПКВ и НКВ радници и
пољопривредници који раде на туђој земљи), 8) особље заштите, 9) остало.



Табела 2. Посао који обављају отац и мајка (%)

Када је реч о конкретном послу који обављају очеви и мајке студената уни-
верзитета обухваћених истраживањем запажа се да постоје извесне разлике на
нивоу три универзитета у Србији, Македонији и Бугарској (табела 2). Очеви и
мајке студената Универзитета у Нишу у највећој мери су пословође, службеници
и техничари (16,4% очева и 17,8% мајки), а потом стручњаци, нижи руководиоци
и шефови (14,9% очева и 15,9% мајки). У најмањој мери очеви и мајке студената
Универзитета у Нишу су политичари вишег и средњег ранга, директори вишег
ранга и крупни предузетници (1,5% очева и 0,4% мајки) и особље заштите (2,8%
очева и 0,7% мајки). 
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2 Категорија остало односи се највећим делом на незапослене, пензионере и домаћице, тако
да није било могуће одредити њихову социопрофесионалну припадност па је ова категорија иск-
ључена из даље анализе.
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Приметна је другачија расподела радних места међу очевима и мајкама
студената Универзитета у Битољу у односу на очеве и мајке студената друга два
универзитета. Међу родитељима студената најзаступљенији су квалификовани,
полуквалификовани и неквалификовани радници и пољопривредници – који
раде на туђој земљи (16,4% очева и 12,9% мајки), а затим следе очеви пословође,
службеници и техничари (14,0%) и мајке ВКВ раднице, пољопривреднице које
раде на својој земљи (8,0%). Најмање су заступљени родитељи студената који
припадају особљу заштите (1,4% очева и 0,1% мајки), очеви који припадају ви-
шем руководећем слоју (3,1%) и мајке које припадају нижем руководећем слоју
(1,5%).

На Универзитету у Великом Трнову, као и на Универзитету у Нишу,
најбројнији су студенти чији су родитељи пословође, службеници и техничари
(23,8% очева и 28,5% мајки), а на другом месту су квалификовани, полуквали-
фиковани и неквалификовани радници и пољоривредници који раде на туђој
земљи (19,4% очева и 22,1% мајки). Најмања је заступљеност мајки студената
међу особљем заштите (0,5%), затим родитеља студената међу политичарима
вишег и средњег ранга, директорима вишег ранга и крупним предузетницима
(2,2% очева и 1,4% мајки), а потом међу политичарима нижег ранга, директорима
средњег и нижег ранга и средњим предузетницима (5,2% очева и 1,4% мајки).

Анализа података указује на социјалну диференцираност истраживањем
обухваћене студентске омладине, али и на извесну карактеристичну дистрибуцију
очева и мајки студената по појединим друштвеним слојевима. Може се констан-
товати да је на Универзитету у Нишу и Универзитету у Великом Трнову најзас-
тупљенији прелазни слој (пословође, службеници и техничари), док је на Уни-
верзитету у Битољу више од осталих заступљен доњи нижи слој (КВ, ПКВ и
НКВ радници и пољопривредници који раде на туђој земљи). У том смислу, ви-
сокошколско образовање може се сагледати као шанса за узлазну социјалну мо-
билност на друштвеној хијерархијској лествици. Ову тенденцију кретања ка ви-
шим социјалним позицијама студенти могу да остваре путем високошколског
образовања, односно запошљавањем на одговарајућим радним местима која им,
преко прихода и угледа, омогућавају бољи социоекономски статус у односу на
родитеље.

У оквиру проучавања социјалног порекла студената разматран је и економски
статус породица студената. Пошло се од претпоставке да су повољније економске
прилике у породици значајан подстицај за наставак школовања деце након за-
вршене средње школе, док се деца из породица са нижим економским статусом
могу суочити са већим финансијским теретом када доносе одлуку да ли ће нас-
тавити образовање на високошколском нивоу. 
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Табела 3. Укупан приход (%)

Што се тиче укупних месечних прихода породица студената (табела 3) Уни-
верзитета у Нишу, најзаступљеније су породице са приходима од 201 до 500
евра (34,2%), а потом са приходима до 200 евра (18,3%). Породице студената
Универзитета у Нишу обухваћених истраживањем са укупним месечним при-
ходом од 501 до 800 евра заступљене су 16,6%. Најмањи број студената потиче
из породица са приходима преко 1100 евра (3,0%). Породице студената Универ-
зитета у Битољу такође у највећој мери остварују приходе од 201 до 500 евра
(33,1%) и приходе до 200 евра (24,6%). Међутим, уочава се значајна разлика у
висини прихода када су у питању породице студената Универзитета у Великом
Трнову. Најзаступљенија је категорија највећих прихода (преко 1000 лева) (27,4%),
као и категорија прихода од 601 до 1000 лева (22,3%). Уочава се карактеристична
дистрибуција пораста процентуалног учешћа породица студената са повећањем
категорије прихода. Док студенти универзитета у Нишу и Битољу потичу из по-
родица са нижим материјалним статусом, студенти Универзитета у Великом
Трнову имају знатно бољи материјални положај.

Социјално порекло и образовне оријентације студентске омладине
(избор факултета и успех током студирања)

У контексту истраживања социјалног порекла и образовних оријентација
студентске омладине (преко избора факултета и успеха током студирања),
било је неопходно да се сагледа повезаност образовног породичног окружења и
опредељења младих људи за одређене студије. Теорије о културном капиталу и
породичним образовним ресурсима објашњавају како и зашто је социјално по-
рекло важно за избор школе и постизање успеха током школовања. У том смислу,
један од истраживачких задатака био је да се испита да ли постоји повезаност
између избора факултета студената и школске спреме њихових очева и мајки.
Пошло се од претпоставке да постоји повезаност степена школске спреме очева

Сузана Марковић Крстић, Лела Милошевић Радуловић, Социјално порекло и образовне...

490

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

   

200E/  200   18,3 24,6 1,5 

201-500E / 201-400   34,2 33,1 9,0 

501-800E/ 401-600   16,6 11,5 17,9 

801-1100E/ 601-1000   9,2 7,5 22,3 

 1100E/  1000   3,0 4,0 27,4 

   18,7 19,2 21,9 



и мајки и образовних оријентација њихове деце и да се тиме делом могу објаснити
разлике у избору студија. 

Анализа резултата истраживања показала је да је код очева студената пет
факултета Универзитета у Нишу (Економски, ПМФ, Филозофски, Правни и
Електронски факултет) најзаступљенија средња школска спрема, а да је на
другом месту по учесталости висока школска спрема, док је на Грађевинском
факултету висока школска спрема доминантно заступљена, а на другом месту је
средња школска спрема (табела 4). У односу на очеве студената других факултета,
очеви студената Економског факултета у највећој мери имају завршену основну
школу (4,3%), док очеви студената Правног факултета у највећем броју у односу
на остале имају магистратуру, докторате и специјализације (5,8%). Студенти
чији очеви имају вишу и високу школску спрему заступљенији су на Грађевин-
ском и Правном факултету у односу на друге факултете, док мали број очева
студената на Филозофском и Економском факултету има нижу школску спрему.
Статистички показатељи (x2=64,12; sig=0,00; C=0,27; sig=0,00) потврђују пове-
заност образовног статуса очева и избора студија њихове деце, тако што деца
очева са нижом школском спремом чешће од осталих студената бирају Економ-
ски, а деца очева са вишом и високом школском спремом чешће бирају Правни
факултет (табела 4).

Табела 4. Школска спрема оца и избор факултета (Универзитет у Нишу) (%)

x2=64,12; sig=0,00; C=0,27; sig=0,00.
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3 Природно-математички факултет.
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Када је реч о повезаности школске спреме мајки студената с избором фа-
култета, анализа добијених резултата показује да не постоји статистички значајна
повезаност ових варијабли. 

Могу се уочити извесне разлике у погледу повезаности школске спреме
оца и мајке и избора факултета њихове деце на Универзитету у Битољу. На свих
седам факултета обухваћених овим истраживањем доминантно је заступљена
средња школска спрема очева и мајки, а потом следе виша и висока школска
спрема. Постоје разлике у заступљености више и високе школске спреме очева
и мајки студената када је реч о појединим факултетима. Висока школска спрема
очева заступљенија је у односу на вишу на Ветеринарском (30,8% наспрам
15,4%) и Правном факултету (23,1% наспрам 13,5%). Број очева са магистрату-
ром, докторатом и специјализацијом се такође разликује на истраживањем обух-
ваћеним факултетима, а највећи је на ФАМИС-у (4,3%). Интересантно је да је
на истом факултету и највећи број очева студената без школе или са незавршеном
основном школом. На Техничком факултету је у односу на остале факултете
највећи број очева студената с основном школом (11,6%). Статистички показа-
тељи (x2=49,18; sig=0,01; C=0,25; sig=0,01) потврђују да постоји повезаност об-
разовног статуса очева и избора студија њихове деце у том смислу што су Тех-
нички факултет и ФАМИС у већој мери избор деце чији очеви имају нижу
школску спрему (незавршена основна школа и основна школа), а Ветеринарски
и Правни факултет чешћи избор деце очева са вишом и високом школском спре-
мом, магистратуром, докторатом и специјализацијом. 

Статистички показатељи такође потврђују да постоји повезаност образовног
статуса мајки и избора студија њихове деце у том смислу што су мајке са високом
школском спремом у односу на мајке са вишом школском спремом заступљеније
на Правном факултету (20,4% у односу на 11,7%), Педагошком факултету (18,8%
наспрам 14,9%), Вишој медицинској школи (15,2% наспрам 12,4%), Техничком
(13,6% наспрам 6,8%) и Економском факултету (13,1% наспрам 11,5%). Мајке
са магистратуром, докторатом и специјализацијом су најзаступљеније на ФА-
МИС-у (4,4%) и на Педагошком факултету (2,0%). Статистички показатељи
(x2=45,95; sig=0,03; C=0,25; sig=0,03) такође потврђују да постоји повезаност
образовног статуса мајки и избора студија њихове деце тако што су Технички
факултет, Висока медицинска школа и ФАМИС у већој мери избор деце чије
мајке имају нижу школску спрему (незавршена основна школа и основна школа),
а Ветеринарски, ФАМИС, Правни и Педагошки факултет чешћи избор деце
мајки са вишом и високом школском спремом, магистратуром, докторатом и
специјализацијом (табела 5).
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Табела 5. Школска спрема оца и мајке и избор факултета 
(Универзитет у Битољу) (%)

Отац: x2=49,18; sig=0,01; C=0,25; sig=0,01.

Мајка: x2=45,95; sig=0,03; C=0,25; sig=0,03.

На Универзитету у Великом Трнову је специфична дистрибуција средње
школске спреме очева студената коју одликује велико процентуално учешће у
односу на универзитете у Нишу и Битољу (Машински 80,0%; Економски 72,4%
и Филозофски 64,1%). Значајан је податак да је на Универзитету у Великом
Трнову веома мали број студената чији су очеви завршили основну школу, а да
уопште нема студената чији су очеви без школе и са непотпуном основном шко-
лом, што овај универзитет издваја од осталих. Када је реч о магистратури, док-
торату и специјализацији, на Филозофском факултету је у односу на остале ист-
раживањем обухваћене факултете највећа заступљеност очева студената с овом
школском спремом (6,1%). Као и на Универзитету у Нишу и Битољу, статистички
показатељи (x2=28,40; sig=0,03; C=0,24; sig=0,03) и у овом случају потврђују да
постоји повезаност школске спреме очева и избора факултета њихове деце тако
што већи број студената чији очеви имају средњу школску спрему бирају Ма-
шински факултет, а студенти чији очеви имају вишу и високу школску спрему у
већој мери студирају на Филозофском факултету (табела 6).
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4 Факултет за администрацију и менаџмент информацијских система.
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Табела 6. Школска спрема оца и избор факултета 
(Универзитет у Великом Трнову) (%)

x2=28,40; sig=0,03; C=0,24; sig=0,03.

За разлику од статистички потврђене повезаности школске спреме очева
студената и избора факултета, анализа добијених резултата показује да таква
повезаност не постоји када је у питању школска спрема мајки студената Уни-
верзитета у Великом Трнову.

Проучавање социјалног порекла студентске омладине и њених образовних
оријентација сагледано је кроз призму, односно димензију повезаности профе-
сионалне припадности оца и мајке (посла који обављају) и избора факултета
њихове деце на нивоу три истраживањем обухваћена универзитета у Србији,
Македонији и Бугарској. Први ниво тестирања хипотезе о повезаности социјалног
порекла студентске омладине и избора факултета показује која је професионална
група најзаступљенија на појединим факултетима. 

На Економском, ПМФ-у и Филозофском факултету Универзитета у Нишу
(табела 7) у највећој мери су заступљена деца пословођа, службеника и техничара,
док су на Грађевинском и Правном факултету најзаступљенија деца стручњака,
нижих руководилаца и шефова. Електротехнички факултет се издваја по томе
што је у највећој мери, за разлику од осталих факултета, избор деце чији су
очеви ВКВ радници и пољопривредници који раде на својој земљи и избор деце
чије мајке припадају средњем стручњачком слоју.
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5 Правни и Факултет финих уметности су изузети из даље анализе јер је узорком обухваћен
мали број студената (4 на Правном и 1 на Факултету финих уметности). 
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Када је реч о социопрофесионалној припадности очева студената, доми-
нантну заступљеност на факултетима обухваћених истраживањем имају деца
пословођа, службеника и техничара (3 факултета), потом деца стручњака, нижих
руководилаца и шефова (2 факултета), а само на једном су најзаступљенија деца
ВКВ радника и пољопривредника који раде на својој земљи. Постоји тенденција
кретања „навише“ на социјалној лествици, јер су студенти три факултета деца
из прелазног друштвеног слоја, студенти два факултета деца из средњег струч-
њачког друштвеног слоја, док су на једном факултету назаступљенија деца очева
из доњег нижег друштвеног слоја. Дакле, прелазни слој, потом средњи струч-
њачки и горњи нижи слој имају карактеристичну дистрибуцију међу студентима
факултета Универзитета у Нишу (3:2:1). С друге стране, када је реч о социопро-
фесионалној припадности мајки студената, доминантну заступљеност на фа-
култетима обухваћених истраживањем имају деца из средњег стручњачког (4
факултета) и прелазног слоја (2 факултета).

Други ниво тестирања хипотезе о повезаности социјалног порекла и избора
факултета показује који од наведених факултета је најчешћи избор студената
који припадају појединим социопрофесионалним групама. Уочава се да постоји
социјална издиференцираност студија и јасно издвајање веће заступљености
студената који су пореклом из прелазног, средњег стручњачког и средњег при-
ватничког слоја када је реч о социопрофесионалној припадности оца и веће зас-
тупљености студената који су пореклом из средњег стручњачког и прелазног
слоја када је реч о социопрофесионалној припадности мајке. Тиме је потврђена
и претпоставка да студенти имају изражене аспирације за узлазним кретањем
на социјалној лествици у односу на социопрофесионални статус њихових роди-
теља.

Издиференцирана расподела студената по социјалном пореклу и избору
факултета постоји и на Универзитету у Битољу (табела 8). Резултати истраживања
показују да су на ФАМИС-у, Ветеринарском, Техничком и Педагошком факултету
најзаступљенија деца очева пословођа, службеника и техничара, док су на Прав-
ном, Високој медицинској школи и Економском факултету најзаступљенија деца
очева КВ, ПКВ и НКВ радника и пољоривредника који раде на туђој земљи.
Други ниво анализе показује да деца очева из вишег руководећег слоја у највећој
мери у односу на остале факултете бирају Ветеринарски факултет, као и деца
очева из нижег руководећег слоја. Деца очева из средњег приватничког слоја у
већој мери бирају ФАМИС, из средњег стручњачког слоја Педагошки и Технички
факултет, из прелазног слоја ФАМИС и Ветеринарски факултет, из горњег нижег
слоја ФАМИС, из доњег нижег слоја Правни, а деца очева који припадају особљу
заштите Правни факултет и Високу медицинску школу. Када је реч о социопро-
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фесионалној припадности мајки студената Универзитета у Битољу, резултати
истраживања показују да су на Економском факултету и ФАМИСУ најзаступ-
љенији студенти чије су мајке из горњег нижег слоја, док су на Педагошком,
Правном и Техничком факултету и на Вишој медицинској школи најзаступљенији
студенти чије су мајке из доњег нижег слоја. За разлику од наведених факултета,
на Ветеринарском факултету су у највећој мери у односу на остале факултете
заступљени студенти чије су мајке из прелазног слоја. 

Други ниво анализе показује да студенти мајки из вишег руководећег слоја
бирају у већој мери ФАМИС и Правни факултет, из нижег руководећег Ветери-
нарски и Високу медицинску школу, из средњег приватничког Високу меди-
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Табела 7. Посао који обављају отац и мајка и избор факултета 
(Универзитет у Нишу) (%)
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 13,0 14,4 11,9 17,5 18,5 16,2    (  
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  )  17,0 20,6 21,8 13,8 16,0 11,1 

 8,9 7,7 5,2 6,7 7,6 18,9   (  , 

.     

) 
 3,5 2,6 4,8 1,7 5,9 2,8 

 11,0 16,0 13,4 10,8 10,1 10,8   ( ,    

  .    

 ) 
 11,3 7,9 9,7 3,4 10,1 13,9 

 4,1 2,2 3,7 2,5 2,5 0,0   ( , 

 )  2,1 0,5 - - 0,8 - 

 29,5 35,9 29,1 25,8 26,1 27,0 
 

 44,0 52,9 40,3 51,7 37,0 41,7 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



цинску школу и ФАМИС, из прелазног Ветеринарски и Педагошки, из горњег
нижег ФАМИС и Економски, а и из доњег нижег слоја Правни факултет и
Високу медицинску школу. 

Социјална издиференцираност студентске омладине на Универзитету у Би-
тољу испољава се у виду веће заступљености студената чији су очеви из прелаз-
ног (4 факултета) и доњег нижег слоја (3 факултета), а мајке из доњег нижег
слоја (4 факултета), из горњег нижег (2 факултета) и из прелазног слоја (1 фа-
култет).

Табела 8. Посао који обављају отац и мајка и избор факултета 
(Универзитет у Битољу)(%)
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1,5 2,4 - 0,9 0,9 7,1 3,6 
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 5,1 7,1 7,2 8,0 6,2 14,3 3,6 
 

 11,1 22,6 13,0 7,2 18,7 18,8 10,8  ( , 
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5,9 2,4 8,2 4,5 4,9 21,4 7,1 

 
 

12,6 17,0 10,0 15,3 12,3 12,5 11,7   (  , 

.     
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11,8 11,9 6,2 10,7 5,3 - 7,1 
 

 15,6 9,4 8,0 34,2 10,6 6,2 24,3   ( ,    

  .    

 ) 

 

 11,0 4,8 11,3 26,8 9,3 - 14,3 
 

 0,7 0,0 0,0 2,7 1,7 0,0 2,7   ( , 

 ) 
 

 - - - - - - 0,9 

 45,9 20,8 47,0 19,8 28,1 37,5 35,1 
 

 58,8 59,5 61,9 40,2 66,2 57,1 51,8 

  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 



Резултати истраживања приказани у табели 9 односе се на избор факултета
студената Универзитета у Великом Трнову и њихову припадност појединим со-
циопрофесионалним групама. Слично универзитетима у Нишу и Битољу6, на
појединим факултетима Универзитету у Великом Трнову постоји већа процен-
туална заступљеност студената чији су очеви из прелазног слоја. Наиме, у односу
на друге факултете, на Економском и Филозофском факултету у већој мери су
заступљени студенти чији су очеви пословође, службеници и техничари, док су
на Машинском факултету доминантно заступљена деца очева КВ, ПКВ и НКВ
радника и пољоривредника који раде на туђој земљи. Други ниво анализе показује
да деца очева из вишег руководећег слоја у већој мери у односу на остале фа-
култете бирају Машински факултет, као и деца очева из нижег руководећег
слоја. 

Деца очева из средњег приватничког и из средњег стручњачког у већој мери
бирају Филозофски, из прелазног слоја Економски факултет, из горњег нижег
слоја и из доњег нижег Машински факултет, а деца очева који припадају особљу
заштите Економски факултет. Резултати истраживања студентске омладине Уни-
верзитета у Великом Трнову показују да су на Економском и Филозофском фа-
култету доминантно заступљени студенти чији су очеви из прелазног слоја, док
су на Машинском факултету доминантно заступљени студенти чији су очеви из
доњег нижег слоја.

Анализа социопрофесионалне припадности мајке и избора факултета по-
казује да Економски и Филозофски факултет у већој мери од осталих факултета
бирају студенти чије су мајке из прелазног слоја, а Машински факултет из доњег
нижег слоја. Када је у питању повезаност социопрофесионалне припадности
мајке и најчешћег избора факултета уочава се да деца мајки из вишег и нижег
руководећег слоја у највећој мери бирају Машински факултет, из средњег струч-
њачког слоја Филозофски факултет, а из прелазног слоја Економски факултет. 

Социјална издиференцираност студената Универзитета у Великом Трнову
испољава се у виду веће заступљености студената чији су родитељи из прелазног
слоја (2 факултета) и доњег нижег слоја (1 факултет).

Дакле, када је реч о заступљености студената из различитих друштвених
слојева на појединим универзитетима и факултетима, уочава се доминантно
присуство деце очева пословођа, службеника и техничара (прелазни слој), а у
нешто мањој мери деце очева КВ, ПКВ и НКВ радника и пољопривредника
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6 Посматрано у целини, на Универзитету у Битољу је већа заступљеност деце из доњег нижег
слоја, међутим, посматрано на нивоу појединих факултета прелазни слој је доминантнији на 4 фа-
култета (табела 8). 



који раде на туђој земљи (доњи нижи слој) и деца мајки из прелазног, средњег
стручњачког и доњег нижег слоја. То указује на настојање ових социопрофе-
сионалних група да школовањем своје деце на високом нивоу, које превазилази
њихов образовни ниво (средњошколски) обезбеде социјалну промоцију, односно
могућност напредовања на друштвеној хијерархијској лествици. Образовање на
факултетима деци која су пореклом из ових социопрофесионалних група омо-
гућава обављање сложенијих професионалних задатака, вертикалну друштвену
покретљивост, односно заузимање виших друштвених позиција (бар за један
ниво) у односу на њихове родитеље.

Могућности породице да обезбеди повољне услове за школовање деце могу
се, између осталог, утврдити и преко укупног месечног прихода породица у
којима живе студенти. Економски статус родитеља делом се преноси на децу у
виду неједнаких могућности за стицање образовања. Међутим, предност пото-

Социолошки преглед, vol. XLIX (2015), no. 4, стр. 469–512 

499

Табела 9. Посао који обављају отац и мајка и избор факултета 
(Универзитет у Великом Трнову)(%) 
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 2,2 9,5 0,0 1,4 0,0   (    
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- - - 0,6 - 

 21,1 14,3 50,0 23,3 0,0 
 

27,7 34,8 25,0 22,6 - 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



мака који потичу из породица са вишим економским статусом не огледа се само
у материјалним предусловима за настављање школовања на високошколском
нивоу, већ и у могућностима избора студија у складу са њиховим жељама, инте-
ресовањима и аспирацијама. За разлику од њих, млади људи који потичу из по-
родица са ниским примањима, своје жеље, по питању студија, усклађују са ма-
теријалним могућностима породице, физичком доступношћу факултета и
трошковима студирања (опширније Марковић Крстић, 2014: 251–272). 

Резултати истраживања показују да постоје разлике у висини укупних ме-
сечних прихода породица студената истраживањем обухваћених факултета Уни-
верзитета у Нишу, али да је најучесталија категорија укупних месечних прихода
од 200 до 500 евра (табела 10). 

Табела 10. Укупни месечни приход породице и избор факултета
(Универзитет у Нишу) (%)

Најниже приходе (до 200 Е) имају породице студената Електронског (25,6%)
и Економског факултета (24,0%), а више приходе (801-1100 Е) остварују породице
студената Правног (11,4%) и Филозофског факултета (10,7%). Највише укупне
месечне приходе (преко 1100 Е) имају породице студената Правног (4,9%) и
Грађевинског факултета (4,7%). Може се констатовати да породице студената
Електронског, Економског и ПМФ-а имају нижи, а породице студената Правног,
Грађевинског и Филозофског факултета виши материјални статус.

За разлику од Универзитета у Нишу, на Универзитету у Битољу категорија
прихода од 201 до 500 евра најзаступљенија је на пет факултета (Економски,
Технички, Правни, ФАМИС и Педагошки), док је на Ветеринарском факултету
и Високој медицинској школи најзаступљенија категорија најнижег укупног ме-
сечног прихода (до 200 евра) (табела 11). 
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201-500  31,6 33,2 36,2 32,3 36,6 41,0 

501-800  14,6 13,3 15,4 20,5 20,3 20,5 

801-1100  8,2 6,6 10,7 10,2 11,4 10,3 

 1100  2,3 2,0 2,7 4,7 4,9 - 

  19,3 22,4 20,8 17,3 16,3 2,6 

 
 

 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Табела 11. Укупни месечни приход породице и избор факултета 
(Универзитет у Битољу) (%)

x2=45,22; sig=0,04; C=0,23; sig=0,04.

На Универзитету у Битољу виша (801-1100 Е) и највиша категорија прихода
(преко 1100 Е) заступљена је код породица студената Техничког (16,0%), Педа-
гошког (11,8%) и Правног факултета (11,7%). Уколико се сагледају категорије
нижих материјалих примања у целини уочава се да студенти Ветеринарског фа-
култета и Високе медицинске школе потичу из породица нижег материјалног
статуса. Повезаност наведених варијабли (укупни месечни приход породице и
избор факултета) потврђују и статистички показатељи (x2=45,22; sig=0,04; C=0,23;
sig=0,04).

За разлику од претходна два универзитета, на Универзитету у Великом
Трнову је обрнута дистибуција процентуалног учешћа студената са најнижим и
највишим укупним месечним приходима породица. Наиме, на овом универзитету
су у највећој мери заступљене више категорије укупних месечних прихода по-
родица (600-1000 лева и преко 1000 лева), а најмање су заступљене ниже кате-
горије прихода (до 200 лева и 201-400 лева) (табела 12).

За разлику од породица студената Филозофског (30,8%) и Економског фа-
култета (25,9%) које у великој мери остварују приходе преко 1000 лева, породице
студената Машинског факултета остварују најниже укупне месечне приходе
(доминантна је заступљеност нижих категорија укупних месечних прихода у
односу на остале факултете).

Ради потпуније анализе повезаности социјалног порекла и образовних
оријентација студентске омладине разматран је и успех на студијама као један
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 200  23,1 25,4 26,7 18,9 21,7 43,8 33,6 

201-500  35,4 33,9 27,7 34,2 34,9 25,0 30,2 

501-800  14,3 16,9 6,9 17,1 9,2 18,8 7,8 

801-1100  5,4 1,7 5,9 9,0 12,0 6,2 3,4 

 1100  2,0 6,8 5,9 2,7 4,0 - 5,2 

  19,7 15,3 26,7 18,0 18,1 6,2 19,8 

 
 

 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



од облика социјалних неједнакости у образовању. Успех током студирања сагледан
је преко просечне оцене студената током студирања (4 интервала): 1 (6-6,99), 2
(7-7,99), 3 (8-8,99), 4 (9-10) на Универзитету у Нишу и Универзитету у Битољу и
1 (2-2,99), 2 (3-3,99), 3(4-4,99) и 4 (5-6) на Универзитету у Великом Трнову
(табела 13 и 13а). 

Студенти Универзитета у Нишу чији су очеви без школе или са незавршеном
основном школом у великој мери остварују успех у другом интервалу (7-7,99), а
студенти чији су очеви с основном школом у трећем интервалу (8-8,99). Студенти
који постижу најбољи успех током студирања (9-10) су деца очева са високом
школском спремом (34,5%). На Универзитету у Битољу такође највећи број сту-
дената чији су очеви без школе, са незавршеном основном школом и основном
школом постижу успех у другом интервалу (7-7,99), а студенти чији су очеви за-
вршили факултет најзаступљнији су у трећем интервалу успеха (8-8,99). Ста-
тистички показатељи потврђују да међу анализираним варијаблама (школска
спрема оца и успех њихове деце на студијама) постоји статистички значајна
веза (x2=31,81; sig=0,00; C=0,25; sig=0,00). Када је реч о студентима Универзитета
у Великом Трнову, уочава се карактеристична дистрибуција успеха по интерва-
лима. Наиме, најнижи интервали успеха (2-2,99 и 3-3,99) изостају или су зас-
тупљени у незнатној мери, док су виши интервали успеха (4-4,99 и 5-6) заступ-
љени у великој мери, с тим што се посебно издвајају по високом процентуалном
учешћу овог успеха деца очева са вишом и високом школском спремом. 
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Табела 12. Месечни приход породице и избор факултета 
(Универзитет у Великом Трнову) (%) 

   

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 200  0,8 3,3 - 1,9 - 

201-400  9,9 10,0 - 8,9 - 

401-600  17,1 26,7 - 18,7 100,0 

601-1000  24,3 6,7 40,0 22,0 - 

 1000  25,9 13,3 60,0 30,8 - 

  22,1 40,0 - 17,8 - 

 
 

  

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Табела 13. Школска спрема оца и успех на студијама (%)

На Универзитету у Нишу студенти чије мајке имају нижи ниво школске
спреме (без школе и незавршена основна школа и основна школа), средњу и
вишу школску спрему у највећој мери остварују успех у другом интервалу (7-
7,99). Студенти чије су мајке завршиле факултет најдоминантније су заступљени
у трећем интервалу успеха (8-8,99), док су студенти чије мајке имају магистратуру,
докторат и специјализацију најзаступљенији у трећем и у четвртом интервалу
успеха (9-10). Анализа резултата истраживања који се односе на студенте Уни-
верзитета у Битољу показује да међу анализираним варијаблама (школска спрема
мајке и успех њихове деце на студијама) постоји статистички значајна повезаност
(x2=38,03; sig=0,00; C=0,27; sig=0,00). Наиме, највећи број студената чије су
мајке без школе и са незавршеном основном школом, основном, средњом и ви-
шом школом остварује успех у другом интервалу (7-7,99), док студенти чије
мајке имају високу школску спрему у највећој мери остварују успех у трећем
интервалу (8-8,99). Уочава се карактеристична дистрибуција студената Универ-
зитета у Великом Трнову према интервалима успеха. Као и код анализе повеза-
ности школске спреме очева и успеха студената, најнижи интервали успеха (2-
2,99 и 3-3,99) изостају или су заступљени у мањој мери, док је највиши интервал
успеха (5-6) заступљен у највећој мери (како код студената чије су мајке завршиле
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   6 - 6,99 

/2-2,99 

7 - 7,99 

/3-3,99 

8 - 8,99 

/4-4,99 

9 – 10 

/5-6 
 

   .   - 66,7 33,3 - 100,0 

  - 31,2 43,8 25,0 100,0 

  3,1 44,8 32,3 19,8 100,0 

  3,3 30,4 41,3 25,0 100,0 

 2,9 29,2 33,3 34,5 100,0 

 

 
 

, , . - 18,2 54,5 27,3 100,0 

  

   .  - 54,5 36,4 9,1 100,0 

  14,7 41,2 32,4 11,8 100,0 

  9,8 43,4 36,9 9,8 100,0 

  5,7 35,7 40,0 18,6 100,0 

 4,1 29,7 41,9 24,3 100,0 

 

 
 

, , . - 14,3 28,6 57,1 100,0 

  

  - - 33,3 66,7 100,0 

  0,5 2,8 39,6 57,1 100,0 

  - - 17,9 82,1 100,0 

 - 3,8 28,8 67,3 100,0 

  

 
 

 

, , . - - 28,6 71,4 100,0 



основну школу, тако и код студената чије мајке имају високу школску спрему,
магистратуру, докторат и специјализацију). 

Посматрано у целини, на нивоу сва три истраживањем обухваћена универ-
зитета, социјално порекло, сагледано преко школске спреме очева и мајки, зна-
чајна је детерминанта успеха њихове деце током студирања. Постоји скоро пра-
вилна дистрибуција бољег успеха код деце очева и мајки са вишом и високом
школском спремом.

Како се у истраживање пошло и од претпоставке да је материјални статус
породице значајан чинилац успеха током студирања, у табели 14 приказана је
расподела интервала успеха студената у односу на категорије укупног месечног
прихода породица студената. 

На Универзитету у Нишу студенти који потичу из породица са нижим кате-
горијама укупних месечних прихода (до 200 Е и 201-500 Е) у највећој мери ост-
варују успех у другом интервалу (7-7,99), док студенти из породица са вишим
месечним приходима (801-1100 Е и преко 1100 Е) у већој мери постижу бољи
успех (8-8,99 и 9-10). Дистрибуција студената Универзитета у Битољу према
интервалима успеха и категоријама укупних месечних прихода слична је рас-
подели студената Универзитета у Нишу. Више интервале успеха такође постижу
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Табела 13а. Школска спрема мајке и успех на студијама (%)

    

   6 - 6,99 

/2-2,99 

7 - 7,99 

/3-3,99 

8 - 8,99 

/4-4,99 

9 – 10 

/5-6 
 

   .   - 100,0 - - 100,0 

  - 40,7 37,0 22,2 100,0 

  3,5 40,8 34,3 21,4 100,0 

  1,2 39,3 33,3 26,2 100,0 

 2,8 28,3 37,9 31,0 100,0 

 
 

 

, , . 10,0 10,0 40,0 40,0 100,0 

  

   .  - 42,8 28,6 28,6 100,0 

  21,2 39,4 33,3 6,1 100,0 

  8,0 43,5 37,5 11,0 100,0 

  7,0 38,6 35,1 19,3 100,0 

 7,7 30,8 41,0 20,5 100,0 

 
 

 

, , . - - - - 100,0 

  

  - - 20,0 80,0 100,0 

  0,5 2,6 44,0 52,8 100,0 

  - 4,7 25,6 69,7 100,0 

 - 1,9 22,2 75,9 100,0 

 

 
 

 

, , . - - 27,8 72,2 100,0 
 



студенти чије породице оствараују веће укупне месечне приходе. Повезаност
ових варијабли потврђују и статистички показатељи (x2=35,17; sig=0,00; C=0,25;
sig=0,00). Специфичност студената Универзитета у Великом Трнову је бољи
успех током студирања (доминатно присуство интервала 4-4,99 и 5-6) без обзира
на то да ли потичу из породица које остварују најниже или највише укупне ме-
сечне приходе, што указује на то да материјални статус студената на овом уни-
верзитету није детерминанта њиховог успеха током студирања.

Закључак

На темељу анализе добијених резултата истраживања социјалног порекла
и образовних оријентација студентске омладине (Универзитет у Нишу, Универ-
зитет у Битољу и Универзитет у Великом Трнову) сагледан је емпиријски со-
цијални модел чију прву димензију чини школска спрема родитеља студената,
другу професионални статус родитеља и трећу материјални статус породице
студената у Србији, Македонији и Бугарској. Резултати истраживања потврђују
полазне претпоставке о социјалној диференцираности студентске омладине која
се испољава кроз специфичну дистрибуцију нивоа школске спреме очева и мајки
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Табела 14. Укупни месечни приход породице и успех на студијама (%)

    
   

  
6 – 6,99 

/2-2,99 

7 – 7,99 

/3-3,99 

8 – 8,99 

/4-4,99 

9 – 10 

/5-6 
 

 200  4,1 35,7 30,6 29,6 100,0 

201-500  3,6 38,6 36,3 21,5 100,0 

501-800  1,9 39,4 34,6 24,0 100,0 

801-1100  1,7 27,6 41,4 29,3 100,0 

 1100  - 21,1 42,1 36,8 100,0 

 

 
 

  3,0 41,0 32,0 24,0 100,0 

  

 200  6,3 44,9 32,3 16,5 100,0 

201-500  7,5 43,5 36,5 12,5 100,0 

501-800  7,4 29,6 44,4 18,5 100,0 

801-1100  13,6 27,3 29,5 29,5 100,0 

 1100  - 14,3 57,1 28,6 100,0 

 

 
 

  13,3 36,1 44,6 6,0 100,0 

  

 200  - - 20,0 80,0 100,0 

201-400  - - 34,4 65,6 100,0 

401-600  - 7,8 39,1 53,1 100,0 

601-1000  1,1 1,1 40,4 57,3 100,0 

 1000  - 2,0 27,0 71,0 100,0 

 

 
 

 

  - 1,5 40,0 58,5 100,0 



студената појединих факултета и њиховог професионалног статуса, као и кроз
различите категорије материјалног статуса породица студената. Емпиријски на-
лази показују да постоје сличности, али и разлике међу студентима три универ-
зитета (у Србији, Македонији и Бугарској) када су у питању поједине димензије
њиховог социјалног порекла. 

Компаративни приступ социјалном пореклу студентске омладине сагле-
даном преко прве димензије, школске спреме родитеља, показује да је најзас-
тупљенија средња, а потом висока школска спрема очева и мајки студената
свих универзитета. Постоје значајне разлике у заступљености високе школске
спреме међу родитељима студената три Универзитета – највећи је број висо-
кообразованих родитеља студената Универзитета у Нишу, потом Универзитета
у Великом Трнову, док је најмања заступљеност високообразованих родитеља
студената Универзитета у Битољу. Може се уочити да су виши нивои школске
спреме (виша и висока школска спрема, магистратура, докторат и специјали-
зација) у већем обиму карактеристике очева студената, изузев код студената
Универзитета у Великом Трнову (мајке са вишом школом 14,0%, а очеви
7,8% и мајке са магистратуром, докторатом и специјализацијом 6,1%, а очеви
4,7%).

Испитивање социјалног порекла студената преко друге димензије, профе-
сионалног статуса родитеља (конкретног посла који обављају очеви и мајке сту-
дената), показује да постоје извесне разлике на нивоу три универзитета у Србији,
Македонији и Бугарској. Очеви и мајке студената Универзитета у Нишу у највећој
мери су пословође, службеници и техничари, потом стручњаци, нижи руково-
диоци и шефови, а у најмањој мери су политичари вишег и средњег ранга, ди-
ректори вишег ранга и крупни предузетници и особље заштите. Другачија је
расподела радних места међу очевима и мајкама студената Универзитета у Би-
тољу у односу на очеве и мајке студената друга два универзитета. Најзаступље-
нији су квалификовани, полуквалификовани и неквалификовани радници и по-
љопривредници који раде на туђој земљи, затим следе очеви пословође,
службеници и техничари и мајке ВКВ раднице, пољопривреднице које раде на
својој земљи. Најмање су заступљени родитељи студената који припадају особљу
заштите, очеви који припадају вишем руководећем слоју и мајке које припадају
нижем руководећем слоју. На Универзитету у Великом Трнову, као и на Универ-
зитету у Нишу, најбројнији су студенти чији су родитељи пословође, службеници
и техничари, а на другом месту су квалификовани, полуквалификовани и неква-
лификовани радници и пољоривредници који раде на туђој земљи. Најмања је
заступљеност родитеља међу политичарима вишег и средњег ранга, директорима
вишег ранга и крупним предузетницима, а потом међу политичарима нижег
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ранга, директорима средњег и нижег ранга и средњим предузетницима и међу
особљем заштите.

Постоји социјална диференцираност истраживањем обухваћене студентске
омладине, али и извесна карактеристична дистрибуција очева и мајки студената
по појединим друштвеним слојевима. На Универзитету у Нишу и Универзитету
у Великом Трнову најзаступљенији је прелазни слој (пословође, службеници и
техничари), док је на Универзитету у Битољу више од осталих заступљен доњи
нижи слој (КВ, ПКВ и НКВ радници и пољопривредници који раде на туђој
земљи). У складу с тим, може се констатовати да је високошколско образовање
шанса за узлазну социјалну мобилност студената. 

Када је реч о трећој димензији, материјалном положају породице, на Уни-
верзитету у Нишу и Универзитету у Битољу најзаступљенији су студенти чије
породице имају ниже категорије укупних месечних прихода, од 200 до 500 Е, а
на Универзитету у Великом Трнову студенти чије породице остварују највеће
приходе – преко 1000 лева. 

Први ниво тестирања опште хипотезе о повезаности социјалног порекла
студентске омладине и избора факултета показује да постоји повезаност школске
спреме родитеља и избора факултета њихове деце. Статистички показатељи
потврђују повезаност образовног статуса очева (али не и мајки) и избора студија
њихове деце на Универзитету у Нишу, тако што студенти чији очеви имају нижу
школску спрему чешће од осталих студената бирају Економски факултет, а сту-
денти чији очеви имају вишу и високу школску спрему чешће бирају Правни
факултет. На Универзитету у Битољу постоје извесне разлике у погледу повеза-
ности школске спреме оца и мајке и избора факултета њихове деце. Статистички
показатељи потврђују да постоји повезаност образовног статуса очева и избора
студија њихове деце у том смислу што су Технички факултет и ФАМИС у већој
мери избор деце чији очеви имају нижу школску спрему (незавршена основна
школа и основна школа), а Ветеринарски и Правни факултет чешћи избор деце
очева са вишом и високом школском спремом, магистратуром, докторатом и
специјализацијом. Статистички показатељи такође потврђују да постоји пове-
заност образовног статуса мајки и избора студија њихове деце тако што су Тех-
нички факултет, Висока медицинска школа и ФАМИС у већој мери избор деце
чије мајке имају нижу школску спрему, а Ветеринарски, ФАМИС, Правни и Пе-
дагошки факултет чешћи избор деце мајки са вишом и високом школском спре-
мом, магистратуром, докторатом и специјализацијом. На Универзитету у Великом
Трнову такође је статистички потврђена повезаност школске спреме очева (али
не и мајки) и избора факултета њихове деце тако што већи број студената чији
очеви имају средњу школску спрему бирају Машински факултет, а студенти
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чији очеви имају вишу и високу школску спрему у већој мери студирају на Фи-
лозофском факултету. Без обзира на то што на Универзитету у Нишу и Универ-
зитету у Великом Трнову не постоји статистички значајна веза између школске
спреме мајке и избора факултета њихове деце уочава се извесна правилност у
дистрибуцији резултата, због чега се може рећи да је потврђена полазна пре-
тпоставка о повезаности школске спреме родитеља и избора појединих факултета
њихове деце.

Други ниво тестирања опште хипотезе о повезаности социјалног порекла и
избора факултета показује да на Универзитету у Нишу постоји социјална дифе-
ренцираност студија и јасно издвајање веће заступљености студената који су
пореклом из прелазног, средњег стручњачког и средњег приватничког слоја када
је реч о социопрофесионалној припадности оца и веће заступљености студената
који су пореклом из средњег стручњачког и прелазног слоја када је реч о социо-
професионалној припадности мајке. На Универзитету у Битољу социјална ди-
ференцираност студентске омладине испољава се у виду веће заступљености
студената чији су очеви из прелазног и доњег нижег слоја, а мајке из доњег и
горњег нижег слоја и из прелазног слоја. Социјална диференцираност студената
Универзитета у Великом Трнову специфична је по томе што се испољава у виду
веће заступљености студената чија су оба родитеља из прелазног и доњег нижег
слоја. Тако је потврђена и претпоставка да студенти имају изражене аспирације
за узлазним кретањем на социјалној лествици у односу на социопрофесионални
статус њихових родитеља.

Трећи ниво тестирања опште хипотезе о повезаности социјалног порекла и
избора факултета показује да постоји повезаност између материјалног статуса
породице и избора факултета. Студенти који потичу из породица са најмањим
приходом (до 200 Е) најзаступљенији су на ПМФ-у Универзитета у Нишу, а из
породица са највишим приходом (преко 1100 Е) на Грађевинском и Правном
факултету. На Универзитету у Битољу породице студената Економског, Техничког,
Правног, ФАМИС-а и Педагошког факултета најчешће остварују приходе од
201 до 500 евра, док породице студената Ветеринарског факултета и Високе ме-
дицинске школе најчешће остварују најнижи укупни месечни приход (до 200
Е). Виша (801-1100 Е) и највиша категорија прихода (преко 1100 Е) заступљенија
је код породица студената Техничког, Педагошког и Правног факултета. За раз-
лику од претходна два универзитета, на Универзитету на Великом Трнову је об-
рнута дистрибуција процентуалног учешћа студената са најнижим и највишим
укупним месечним приходима породица. На овом универзитету су у највећој
мери заступљени студенти чије породице остварују више укупне месечне при-
ходе, а најмања је заступљеност студената из породица са нижим приходима (на
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Филозофском и Економском факултету). У односу на остале факултете, највеће
процентуално учешће студената чије породице имају ниже приходе је на Ма-
шинском факултету. 

Анализа резултата истраживања потврдила је претпоставку о повезаности
успеха студената са степеном школске спреме родитеља у виду скоро правилног
распореда највећих интервала успеха (9-10) код студената (свих универзитета)
чији родитељи имају високу школску спрему. Уочена је већа дистрибуција про-
центуалног удела највеће просечне оцене међу студентима са већим материјалним
приходима породице, а већа заступљеност ниже просечне оцене код студената
који живе у породицама са најмањим месечним приходима. Међутим, да се не
ради о једноставној и праволинијској повезаности варијабли потврђују нека
„одступања” (нижи образовни ниво родитеља/висока просечна оцена, лоше ма-
теријално стање/висока просечна оцена), што указује на повећана настојања
једног дела студентске омладине да успехом у школовању остваре своје профе-
сионалне и животне аспирације, односно да у складу са својим способностима,
радом и заслугама стекну боље друштвене позиције. 

Емпиријски налази потврдили су претпоставке да је социјално порекло сту-
дентске омладине значајна детерминанта њихових образовних оријентација саг-
леданих кроз призму избора факултета и успеха у образовању. Заступљеност
појединих слојева у структури студената универзитета (у Нишу, Битољу и Ве-
ликом Трнову) указује на постојање неједнакости у високом образовању које се
изражавају како у виду социјалне селекције у образовању, тако и у процесу
будуће слојне диференцираности друштва, односно саморепродукције друштвене
слојевитости (у Србији, Македонији и Бугарској). Ипак, доминантна заступље-
ност студената из прелазног друштвеног слоја (Универзитет у Нишу и Универ-
зитет у Великом Трнову) и заступљеност студената из нижих друштвених слојева
(Универзитет у Битољу) указује на тенденцију „отварања“ ових универзитета.
Дакле, поред улоге у образовној и социјалној репродукцији, може се потврдити
значајна улога образовања као канала друштвене покретљивости (јер отвара мо-
гућности друштвене промоције припадника појединих слојева) и „средства“ за
остваривање животних циљева студентске омладине. Међутим, образовање сту-
дентске омладине и образовна селекција кроз изузетне резултате током студирања
не означавају гаранцију већ могућност за већу узлазну социјалну мобилност.
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THE SOCIAL BACKGROUND AND EDUCATIONAL 
ORIENTATION OF THE YOUNG STUDENT POPULATION 
(a comparative analysis the example of the student population 

in Serbia, Macedonia and Bulgaria)

The theoretical and empirical findings of many sociological studies have indicated that
the social background of the individual significantly affects his educational aspirations and
orientation, as well as the objective possibilities foreducation and success in education and
thus his chances of occupying a particular social position. The paper presents some of the
social differentiating factors (socio-economic status, the cultural and educational status of the
family) through the prism of their impact on the education of the young student population (the
choice of study programs and success in their studies) in the different social and cultural
contexts of some Balkan countries.

The paper is based on the results of an empirical study carried outin 2012 on a sample of
2,208 students on University of Niš, University of Bitola and University of Veliko Trnovo. The
results provide a comparative analysis of the specific social backgroundsof the students (ope-
rationalized through the occupational, economic and educational status of the parents of the
students) and represent a starting point for the consideration of the problems the social deter-
mination when it comes to opting for a particular type of education, social mobility in some
Balkan countries in the process of European integration.

Key words: social background, student youth, educational orientation, Serbia, Macedonia,
Bulgaria.
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