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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА 

 
- ПЕРЦЕПЦИИ ЗА СТУДИИ ВО СТРАНСТВО И ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - 

 
 
11.01.2013 година 
 
Почитувани, 
 
Во периодот помеѓу 25 Ноември – 6 Декември 2012 година, Институтот за Политички 
Истражувања од Скопје спроведе теренско истражување на 1004 испитаници кои 
одговараа на повеќе прашања со цел да се увидат перцепциите и познавањата на 
студентите и учениците за можноста за продолжување на нивното образование во странство 
и програмата за стипендирање на додипломски или постдипломски студии која ја нуди 
министерството за образование и наука. 
 
Ова истражување беше спроведено според прашалник дизајниран за таа намена во кој беа 
опфатени повеќе тематски единици со цел да се увидат перцепциите и интересот на 
студентите и учениците за студирање во странство, како и да се детектираат нивните 
познавања за начинот на аплицирање и прием на странските универзитети, како и на 
програмата за стипендии.  
 
Во истражувањето беше користен специфичен стратификуван примерок кој ја опфати 
популацијата на студенти и ученици во нивните две последни години од средното 
образование или додипломските студии. Анкетата беше спроведена во повеќе средни 
училишта и факултети.  
 

Генерални заклучоци од истражувањето 

1. Проектот за стипендии за продолжување на студиите во странство на 
Mинистерството за образование и наука (МОН) е позитивно перцепиран меѓу 
учениците и студентите; 

2. Постои голем интерес меѓу учениците и студентите за продолжување на 
студиите во странство; 

3. Потребни се едукативни кампањи за поголемо запознавање на учениците и 
студентите со процесот за апликација и прием на странските универзитети; 

4. Потребна е информативна кампања во средните училишта и факултетите за 
можностите за стипендирање кои ги нуди Министерството за образование и 
наука; 

5. Потребни се дополнителни инструменти за анализа и следење на програмите и 
проектите на МОН и ЕУ, особено за студии во странство и размена на студенти.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Анкетниот прашалник се состоеше од повеќе прашања и во прилог се презентирани само 
еден дел од нив, за кои сметаме дека најдобро ќе можат да ја прикажат перцепцијата за 
програмата за стипендирање и студиите во странство. 
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Дали сте размислувале да го продолжите вашето образование на некој од 
европските или светски универзитети? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да 730 72.7 

Не 274 27.3 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали би го продолжиле школувањето доколку имате можност да добиете 
стипендија за студирање на некој од европските или светски универзитети? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да 858 85.5 

Не 60 6.0 

Не знам/НО 86 8.6 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали сте запознати со Конкурсот на МОН за доделување на стипендии за 
додипломски/последипломски студии во странство за академската 2012/2013 
година? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да 304 30.3 

Не 700 69.7 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали планирате да аплицирате на конкурсот за доделување на стипендии во 
странство за академската 2013/2014 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да 362 36.1 

Не 290 28.9 

Не знам/НО 352 35.1 

Вкупно 1004 100.0 
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Дали имате познавања како да аплицирате на универзитетите во странство на 
додипломски или постдипломски студии? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да имам 152 15.1 

Да, делумно имам 324 32.3 

Не, делумно немам 222 22.1 

Не, целосно немам 282 28.1 

Не знам/нема одговор 24 2.4 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали сметате дека ви е потребна помош при аплицирање на универзитетите во 
странство на додипломски или постдипломски студии? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да потребна е 624 62.2 

Да делумно потребна е 280 27.9 

Не, делумно не е потребна 48 4.8 

Не, целосно не е потребна 36 3.6 

Не знам/нема одговор 16 1.6 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали сметате дека доделувањето на стипендиите за студирање во странство од 
страна на Министерсвото за образование и наука ќе биде/е објективно 

(праведно)? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да, објективно е (праведно) 302 30.1 

Да делумно е објективно 334 33.3 

Не, делумно е необјективно 178 17.7 

Не, целосно е необјективно 
(неправедно) 

134 13.3 

Не знам/нема одговор 56 5.6 

Вкупно 1004 100.0 
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Дали сметате дека се потребни презентации во локалните школи и 
универзитетите во врска со информирање на учениците за доделувањето на 
стипендиите за додипломски или постдипломски студии во странство од страна 
на МОН? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да, целосно 848 84.5 

Да, делумно 126 12.5 

Не, делумно 6 .6 

Не, целосно 14 1.4 

Не знам/нема одговор 10 1.0 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

До која мера, конкурсот за доделување на стипендии во странство за 
додипломски студии од страна на МОН ја отсликува или потврдува заложбата 
на Министерството и владата за поттикнување на мобилноста и можностите за 

студии во странство? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да, целосно ја потврдува 390 38.8 

Да, делумно не ја потврдува 328 32.7 

Не, целосно не  ја потврдува 144 14.3 

Не знам/нема одговор 142 14.1 

Вкупно 1004 100.0 

 

 

Дали сметате вашата перспектива се наоѓа токму во надградување и 
усовршување на вашето образованието? 

  Број на 
испитаници 

Процент 

  Да, целосно 688 68.5 

Да, делумно 178 17.7 

Не, делумно 84 8.4 

Не, целосно 28 2.8 

Не знам/Нема одговор 26 2.6 

Вкупно 1004 100.0 
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НАПОМЕНА: 

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните 

преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка 

грешка  која  изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот 

можат да се движат во тој интервал. 

 

Со почит, 

Владимир Божиновски 

 

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС) 

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје 

тел. +389 2 3078 319 

www.ipis.org.mk  

http://www.ipis.org.mk/

