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Анализа анкете за студенте прве године студија 2014-15 

 
 У анкети за студенте прве године студија из 2014. године учествовало је 79 испитаника.  
 Испитаници су били различитих година старости. 
 У анкети је учествовао 61 испитаник мушког и 12 женског пола, а за 6 испитаника није 
евидентирано ког су пола. 
 Међу испитаницима 9 њих је рођено у иностранству, док су остали рођени у Србији. 
 Од броја испитаних њих 6 има пребивалиште у иностранству, а остали у Србији. 
 Припадност епархији прати изјашњавање о месту рођења и сталног пребивалишта. 
 58 испитаника се изјаснило да су студије уписали 2014. године.  
 Од 69 испитаних на буџету је било 42 (60,87%), а самофинансирајућих је било 27 
(39,13%). 
 Да студира на Богословско-катихетском смеру изјаснило се њих 34 (54,84%), док је 
Богословско-пастирски смер уписало њих 28 (45,16%). 
 На питање о школској спреми оца 14 (19,72%) испитаника је рекло да им очеви имају 
високу стручну спрему, очеве са завршеном средњом школом има њих 52 (73,24%), а очеве са 
основно-школском стручном спремом има њих 5 (7,04%). 
 На питање о школској спреми мајке 15 (20,83%) испитаника је рекло да им мајке имају 
високу стручну спрему, мајке са завршеном средњом школом има њих 48 (66,67%), а мајке са 
основно-школском стручном спремом има њих 9 (12,50%). 
 На питање о занимању родитеља 9 (13,04%) је рекло да им је родитељ (отац) по занимању 
свештеник, 32 (46,38%) је рекло да им је родитељ радник, 16 (23,19%) њих је рекло да им је 
родитељ пензионер, а 12 (17,39%) њих се изјаснило да се њихов(и) родитељ(и) баве занимањима 
која се у анкети подводе под „остало“. 
 Изјашњавајући се о имовинском стању родитеља ниједан (0,00%) испитаник није рекао да 
је  изузетно добро, 22 (32,35%) је рекло да је имовинско стање родитеља солидно, а 46 (67,65%) 
је рекло да је имовински статус њихових родитеља скроман.  
 На питање о претходно завршеној школи испитаници су рекли да је 34 (48,57%) њих 
завршило неку од Богословија СПЦ, 15 (21,43%) њих је рекло да су завршили Гимназију, а 21 
(30,00%) је рекло да су завршили стручне школе. 
 12 (17,14%) испитаника је рекло да су пре уписивања Православног богословског 
факултета Универзитета у  Београду студирали неки други факултет, док је њих 58 (82,86%) дало 
негативан одговор. 
 На питање како су сазнали за Православни богословски факултет 9 (13,24%) њих је 
одговорило да су чули од пријатеља који студира на том факултету, 49 (72,06%) њих је чуло за 
Факултет у Цркви, 4 (5,88%) њих преко интернета, а 6 њих (8,82%) на неки други начин. 
 На питање ко је највише утицао на њихово опредељење да упишу ПБФ  испитаници су се 
изјаснили тако да је њих 2 (2,94%) рекло да су то били њихови родитељи, 1 (1,47%) да је то био 
пријатељ који студира овај факултет, 64 (94,12%) испитаника је рекло да је то била њихова лична 
одлука, а 1 (1,47%) испитаник је рекао да је на њега утицао „неко други“. 
 На питање зашто сте се уписали на ПБФ испитаници су одговорили тако да је њих 43 
(64,18%) то учинило из љубави према теологији, 1 (1,49%) од њих је то учинио на предлог 
родитеља или окружења, 2 (2,99%) су то учинили јер је ПБФ престижан факултет, 15 (22,39%) 
њих је навело изазове у служби Цркве, а њих 6 (8,96%) је навело „нешто друго“.  



 На питање шта очекују од студија на ПБФ 15 (22,39%) испитаника је навело стицање 
претежно теоријских знања, 10 (14,93%) је навело стицање претежно практичних, односно, 
применљивих знања, 40 (59,70%) њих је навело квалитетно оспособљавање за будуће занимање, 
а  2 (2,99%) је навело „нешто друго“. 
 На питање о плановима за издржавање током студија 8 (11,59%) испитаника је рекло да 
примају стипендију, 26 (37,68%) њих је навело да их издржавају родитељи, 31 (44,93%) је рекло 
да се издржавају сами кроз рад, док је 4 (5,80%) њих рекло да имају некакве другачије планове.  
 На питање о служењу страним језицима 44 (68,75%) њих је рекло да говоре Енглески, 16 
(25,00%) да говоре Руски, 2 (3,12%) говори Француски, а такође 2 (3,12%) говори неким другим 
језиком. 
 На питање да ли поседују рачунар, таблет или смартфон испитаници су одговорили тако 
да је 61 (88,41%)  рекло да поседује, а њих 8 (11,59%) да не поседује.   
 Што се приступа интернету тиче 63 (91,30%) је одговорило да има и користи интернет, 
док је њих 6 (8,70%) одговорило да нема приступ интернету.     
 
 
 

Анализа анкете за студенте прве године студија 2016-17. 
 
 У анкети за студенте прве године студија из 2016. године учествовало је 54 испитаника.  
 Испитаници су били различитих година старости. 
 У анкети је учествовао 46 испитаник мушког и 8 женског пола. 
 Међу испитаницима 11 њих је рођено у иностранству, док су остали рођени у Србији. 
 Од броја испитаних њих 8 има пребивалиште у иностранству, а остали у Србији. 
 Припадност епархији прати изјашњавање о месту рођења и сталног пребивалишта. 
 24 испитаника се изјаснило да су студије уписали 2016. године.  
 Од 49 испитаних на буџету је било 37 (75,51%), а самофинансирајућих је било 12 
(24,49%). 
 Да студира на Богословско-катихетском смеру изјаснило се њих 33 (67,35%), док је 
Богословско-пастирски смер уписало њих 16 (32,65%). 
 На питање о школској спреми оца 11 (23,40%) испитаника је рекло да им очеви имају 
високу стручну спрему, очеве са завршеном средњом школом има њих 30 (63,83%), а очеве са 
основно-школском стручном спремом има њих 6 (12,77%). 
 На питање о школској спреми мајке 11 (22,00%) испитаника је рекло да им мајке имају 
високу стручну спрему, мајке са завршеном средњом школом има њих 30 (60,00%), а мајке са 
основно-школском стручном спремом има њих 9 (18,00%). 
 На питање о занимању родитеља 7 (15,22%) је рекло да им је родитељ (отац) по занимању 
свештеник, 20 (43,48%) је рекло да им је родитељ радник, 10 (21,74%) њих је рекло да им је 
родитељ пензионер, а 9 (19,57%) њих се изјаснило да се њихов(и) родитељ(и) баве занимањима 
која се у анкети подводе под „остало“. 
 Изјашњавајући се о имовинском стању родитеља ниједан (0,00%) испитаник није рекао да 
је оно  изузетно добро, 18 (38,30%) је рекло да је имовинско стање родитеља солидно, а 29 
(61,70%) је рекло да је имовински статус њихових родитеља скроман.  
 На питање о претходно завршеној школи испитаници су рекли да је 25 (50,00%) њих 
завршило неку од Богословија СПЦ, 6 (12,00%) њих је рекло да су завршили Гимназију, а 19 
(38,00%) је рекло да су завршили стручне школе. 



 10 (20,00%) испитаника је рекло да су пре уписивања Православног богословског 
факултета Универзитета у  Београду студирали неки други факултет, док је њих 40 (80,00%) дало 
негативан одговор. 
 На питање како су сазнали за Православни богословски факултет 14 (29,17%) њих је 
одговорило да су чули од пријатеља који студира на том факултету, 1 (2,08%) испитаник је 
сазнао путем презентације Факултета у његовој средњој школи, 27 (56,25%) њих је чуло за 
Факултет у Цркви, 4 (8,33%) њих преко интернета, а 2 њих (4,17%) на неки други начин. 
 На питање ко је највише утицао на њихово опредељење да упишу ПБФ  испитаници су се 
изјаснили тако да је 1 (2,00%) рекао да су то били његови родитељи, 3 (6,00%) да је то био 
пријатељ који студира овај факултет, 43 (86,00%) испитаника је рекло да је то била њихова лична 
одлука, а 3 (6,00%) испитаника је рекло да је на њих утицао „неко други“. 
 На питање зашто сте се уписали на ПБФ испитаници су одговорили тако да је њих 31 
(62,00%) то учинило из љубави према теологији, 2 (4,00%) због могућности брзог запослења 
после студија и повољног материјалног положаја професије, 1 (2,00%) од њих је то учинио на 
предлог родитеља или окружења, 1 (2,00%) је то учинио јер је ПБФ престижан факултет, 13 
(26,00%) њих је навело изазове у служби Цркве, а њих 2 (4,00%) је навело „нешто друго“.  
 На питање шта очекују од студија на ПБФ 8 (16,00%) испитаника је навело стицање 
претежно теоријских знања, 12 (24,00%) њих је навело стицање претежно практичних, односно, 
применљивих знања, 25 (50,00%) њих је навело квалитетно оспособљавање за будуће занимање, 
а  5 (10,00%) њих је навело „нешто друго“. 
 На питање о плановима за издржавање током студија 7 (14,00%) испитаника је рекло да 
примају стипендију, 24 (48,00%) њих је навело да их издржавају родитељи, 16 (32,00%) је рекло 
да се издржавају сами кроз рад, док је 3 (6,00%) њих рекло да имају некакве другачије планове 
за издржавање.  
 На питање о служењу страним језицима 35 (70,00%) њих је рекло да говоре Енглески, 9 
(18,00%) да говоре Руски, 3 (6,00%) њих говори Немачки, а такође 3 (6,00%) испитаника говоре 
неким другим језиком. 
 На питање да ли поседују рачунар, таблет или смартфон испитаници су одговорили тако 
да је 46 (92,00%)  рекло да поседује, а њих 4 (8,00%) да не поседује.   
 Што се приступа интернету тиче 48 (96,00%) је одговорило да има и користи интернет, 
док је њих 2 (4,00%) одговорило да нема приступ интернету.     
 
 


