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III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Кандидаткиња, мр Сандра Бошковић, поднела је урађену докторску дисертацију под
називом: ИНКЛУЗИЈА СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СИСТЕМ ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА.

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Докторска дисертација написана је на 192 стране, а поред Увода (2. страна) и

Литературе (од 178. до 192. стране; Садржи 224 референце), садржи још шест поглавља:
Теоријске основе (од 3. до 55. стране), Предмет, циљеви и хипотезе истраживања (од 56.
до 60. стране), Методологија истраживања (од 61. до 79. стране), Резултати истраживања
(80. до 131. стране), Дискусија (од 132. до 171. стране) и Закључак (од 172. до 176. стране).
Докторска дисертација садржи три схеме (у теоријском делу докторске дисертације), 54
табеле (у пет табела је приказана структура узорка, као и поузданост коришћених
упитника, а 49 табела приказују резултате истраживања) и четири графикона.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Уводни део концизно указује на оправданост потребе мултидимензионалног
приступа у изучавању инклузије студената у систем високог образовања, што је и срж ове
докторске дисертације. Осврћући се на прелиминарна истраживања, која указују да
постоји веома ниска стопа укључености студената са инвалидитетом у високо образовање,
упркос позитивним законским и системским друштвеним мерама и прокламованим
циљевима, кандидаткиња веома јасно истиче важност даљих испитивања у правцу
унапређивања квалитета социјалне инклузије адолесцената и одраслих особа са
инвалидитетом.

Поглавље докторске дисертације, које се односи на теоријске основе проблема
истраживања подељено је у два дела. Први део обрађује проблем релације инвалидност-
друштво. Теоријско разматрање овог проблема, кандидаткиња, структуише у неколико
целина, указујући тако на комплексност овог односа, његову слојевитост, али и на
властито познавање ове сложене проблематике. Водећи нас од модела тумачења настанка
хендикепа, преко слике о себи и утицаја социјалне подршке на формирање те слике, па до
инклузије, инклузивног образовања и ставова средине, као предуслова добре праксе
инклузије, кандидаткиња указује на различите приступе (филозофски, социолошки,
психолошки, педагошки, дефектолошки) у разумевању релације инвалидност-друштво, а
који имају готово идентичан став да друштво, преко својих различитих институција, утиче
на настанак хендикепа. Други део обрађује проблем високог образовања за све, тачније,
проблем социјалне димензије Болоњског процеса. У овом делу, кандидаткиња темељно
обрађује питања односа декларативног и спроведеног у високом образовању студената са
инвалидитетом, повезујући различита, како међународна, тако и национална законска



документа и резултате добијене у пракси, а у вези са квалитетом приступачности
академског окружења и положајем студената са инвалидитетом у Р Хрватској и Р Србији.

Посебна вредност поглавља, које обрађује теоријске основе проблема
истраживања, огледа се у интердисциплинарном приступу, који кандидаткиња упорно и
доследно прати од почетка до краја овог поглавља, указујући на њену опредељеност, али и
вешто убеђујући читаоце да се проблему инклузивног образовања у свим нивоима и не
може другачије прићи. Осим тога, податак да је у изради теоријског дела коришћено 147
примарних извора, од којих је половина објављених у протеклих десет година, јасно
указује на то да се ова докторска дисертација темељно бави, још увек, актуелним питањем
инклузије и инклузивног образовања.

У другом поглављу, кандидаткиња образлаже предмет истраживања и поставља
циљеве и хипотезе истраживања.

Предмет истраживања ове докторске дисертације односио се на испитивање
породичних снага подршке (социо-економски статус породице, ниво образовања
родитеља, функционалност и интегрисаност породичног склопа; квалитет
интерперсоналних релација у породици итд), као и на испитивање вршњачких снага
подршке (квалитет и број блиских пријатељских релација), као основних протективних
чиниоца успешне инклузије, академских постигнућа и социјалне интеграције студената са
инвалидитетом. Истраживање социјалних баријера на путу квалитетније и обухватније
инклузије студената са инвалидитетом, у систем високог образовања, издваја социолошку
димензију процеса инклузије, као битан део предмета овог истраживања.

Циљ истраживања емпиријске студије која чини основ докторске дисертације се
односио на креирање модела инклузивног образовања студената са инвалидитетом, кроз
сагледавање значајних узрока још увек недовољног учешћа студената са инвалидитетом, у
систем високог образовања.

Основни циљ конзистентно се грана на два подциља: испитивање социолошке
димензије процеса инклузије студената са инвалидитетом у систем високог образовања, на
основу провере односа прокламованих и остварених друштвених мера усмерених на
осигурање услова за високошколско образовање и испитивање квалитета породичне и
вршњачке подршке, као предиктора академских постигнућа и социјалне интеграције
студената са инвалидитетом. У складу са постављеним циљем истраживања, група
протективних чиниоца укључивала je различит допринос индивидуалних, као и опште-
друштвених чиниоца, фактора породичне и вршњачке подршке особама са
инвалидитетом.

Кандидаткиња је, дакле, пошла од претпоставке да је повезивањем добијених
резултата емпиријског истраживања, тачније резултата који се односе на допринос сваког
од личних и срединских фактора на успешност инклузије у високошколске установе,
омогућено потврђивање тезе о мултимодалном карактеру процеса инклузије. Подхипотезе
овог истраживања су: 1. Породична подршка је значајан предикторни фактор успешности
у остваривању инклузије и социјалне интеграције студената са инвалидитетом; 2.



Подршка пријатеља је значајан предикторни фактор успешности у остваривању инклузије
и социјалне интеграције студената са инвалидитетом; 3. Опште-друштвени чиниоци су
значајан предикторни фактор успешности у остваривању инклузије и социјалне
интеграције студената са инвалидитетом.

Методолошки део докторске дисертације (треће поглавље) садржи све битне
делове: методе и технике истраживања, варијабле, опис узорка, време и место
истраживања, као и детаљан опис метода статистичке обраде података.

Ово, у суштини експлоративно истраживање спроведено је у две фазе. У првој фази
спроведено је анкетно испитивање свих студената са инвалидитетом који похађају неки од
факултета у Републици Хрватској и Републици Србији и анализа и обрада статистички
доступне базе података о квалитету  високог образовања студената са инвалидитетом.
Посебан нагласак је стављен на приступачност академског окружења, као једног од
значајних чинилаца квалитета високог образовања студената са инвалидитетом. У првој
фази истраживања, истраживачки поступак подразумевао је коришћење два упитника
посебно израђених за потребе овог истраживања: 1) Упитник општих  података, који се
састојао из два дела: социодемографски подаци о испитаницима и подаци о студирању и
социодемографски подаци о породици испитаника, с нагласком на варијабле којима се
описује  перцепција потребе подршке од стране породице. Упитник се снажно ослањао на
Анкетни упитник ЕУРОСТУДЕНТ-а (Институт за развој образовања Р Хрватске, 2011); 2)
Упитник друштвених чинилаца инклузије израђен за ово истраживање. При састављању
ајтема за овај упитник водило се рачуна о правилима и препорукама за обликовање
упитника (Nunnally, 1994). Првобитна верзија упитника се састојала од 18 питања/тврдњи.
За утврђивање ваљаности, као и за одређивање поузданости упитника, коришћене су
одговарајуће статистичке методе, те је након тога формирана завршна верзија упитника
која је обухватила 15 ајтема. Десет питања/тврдњи описивало је прецепцију студената са
инвалидитетом о квалитету приступачности  академског окружења. У склопу
постављених тврдњи, упитник је обухватао објективне и перципиране елементе
адаптације академског окружења, од архитектонских адаптација факултета, адаптације
наставних садржаја, до припремљености наставног и ненаставног особља за рад са
студентима са инвалидитетом, као и доступности стручне подршке. Други део упитника се
састојао од пет питања/тврдњи и описивао је квалитет интерперсоналних односа учесника
у образовном процесу у високом образовању.

У другој фази, формирањем узорка студената са инвалидитетом одабраних
методом случајног узорка, испитаници су, поред Упитника који се односио на опште
податке и Упитника о друштвеним чиниоцима инклузије, испуњавали и адаптирану Скалу
адаптације студената на студије (Student Adaptation to College Questionnaire, SACQ, Baker,
Siryk, 1999), којом су се процењивала различита искуства студената током студија.
Социјална адаптација укључује четири аспекта: распон социјалних активности и успех у
функционисању уопште, повезаност с другим особама на факултету, пресељење из дома,
као и у дом, значајне особе и задовољство социјалним окружењем. Изворни упитник



садржи 67 тврдњи. Заснован је на мерењу самопроцена, те испитаници сваку тврдњу
процењују на скали у распону од -4 до +4 (9 степена процене). За потребе овог
истраживања, изворни упитник је, методом двоструког превода, преведен на хрватски и
српски језик и прилагођен популацији испитаника. Будући да је упитник преузет,
спроведена је конфирматорна факторска анализа главних компонената, те је из завршне
верзије упитника искључено 12 тврдњи. Обрада података је укључивала 53 тврдње.
Академска адаптација (описана Фактором I) састојала се од 21 тврдње које мере колико
студент добро одговара на захтеве студија, колико је студент задовољан студирањем на
одабраном факултету, као и задовољство академском средином. Емоционална адаптација
(описана Фактором II) састојала се од 20 тврдњи које мере како студент доживљава
дистрес, односно описују његове емоције, самопоуздање и способност концентрације.
Социјална адаптација (описана Фактором III) састојала се од 12 тврдњи које мере колико
добро студент остварује односе са колегама, наставницима и другима на студијама.

Поред ове скале, коришћена је и адаптирана Скала перципиране социјалне
подршке (The Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Zimet, Dahlem, Farley,
1988), којом се мерила перципирана социјална подршка породице, пријатеља и значајних
других. Методом двоструког превода упитник је прилагођен за примену на хрватском и
српском језику. Упитником се мери перцепција адекватности социјалне подршке коју
испитаник може добити од породице, пријатеља и за њега значајне неке друге особе.
Спроведена је конфирматорна факторска анализа главних компонената, те је након тога
кандидаткиња, за социјалну подршку од породице, анализирала три тврдње из упитника
(3, 4, 10), а за социјалну подршку коју испитанику пружају пријатељи четири тврдње.

Истраживање је спроведено од почетка јануара 2013. године до краја јуна 2013.
године са студентима са инвалидитетом Свеучилишта у Ријеци и Свеучилишта у Загребу,
у Републици Хрватској и студентима са хендикепом Универзитета у Београду и
Универзитета у Новом Саду, у Републици Србији. О циљевима истраживања обавештени
су надлежни представници Уреда за студенте са инвалидитетом Свеучилишта у Ријеци и
представници Удруге студената са инвалидитетом "Замисли" Загреб, представници
Удружења студената са хендикепом из Београда и представници Новосадског удружења
студената са инвалидитетом, који су дали свој пристанак за ово истраживање.
Координатори Уреда за студенте с инвалидитетом Свеучилишта у Ријеци, Удруге
студената с инвалидитетом "Замисли" Загреб, Удружења студената са хендикепом из
Београда и Новосадског удружења студената са инвалидитетом су, своје чланове и
кориснике подршке Уреда/Удружења, упознали са циљевима и начином спровођења
истраживања и добили усмену сагласност испитаника за укључивање у истраживање. На
тај начин је осигурана сагласност испитаника и договорен је начин спровођења
испитивања. Прикупљање података спроводило се електронским путем, на начин да је
електронска веза (link) упитника послана на електронску адресу (e-mail) испитаника.
Доступност e-mail адреса осигурали су координатори Уреда, Удруге и Удружења свих
који су укључени у Уред за студенте с инвалидитетом, Свеучилишта у Ријеци, студенти с



инвалидитетом чланови Удруге "Замисли" Загреб, студенти са хендикепом Удружења
студента са хендикепом у Београду и Новосадског удружења студената са инвалидитетом.

У другој фази истраживања су, одабрани случајним одабиром координатора
наведених удружења, студенти с инвалидитетом испуњавали четири анкетна упитника,
која су била доступна на одговарајућој мрежној страници. Попуњавање упитника трајало
је 5 до 15 минута, зависно у коју фазу истраживања је био укључен испитаник.
Испитаницима су циљеви истраживања презентовани и мотивационим писмом, које су
добили на своје електронске адресе, с назнаком о анонимности и поверљивости података
прикупљених истраживањем.

Узорак испитаника формиран је у сарадњи са представницима Удруге студената с
инвалидитетом "Замисли" Загреб, представницима Удружења студената са хендикепом из
Београда и представницима Новосадског удружења студената са инвалидитетом.

Укупан број испитаника у првој фази је 211. Од 280 испитаника у Републици
Хрватској, којима су послани анкентни упитници, упитник општих података и упитник
друштвених чинилаца инклузије је, у потпуности, испунило 94 испитаника. Стопа
одазива испитаника износила је 33,6%, док је у Србији, од укупно 250 послатих анкетних
упитника, упитник општих података и упитник друштвених чинилаца инклузије, у
потпуности испунило 117 испитаника, што показује стопу одазива 41,5%.

У другој фази истраживања упитници су послати на e-mail адресе 80 студената са
инвалидитетом, према случајном одабиру координатора. Упитник општих података,
Упитник адаптације студената на студије, Скалу перципиране социјалне подршке и
Упитник друштвених чинилаца инклузије у потпуности је испунило 62 испитаника, од
којих је у Хрватској 29 испитаника, а у Србији 33 испитаника.

Статистичка обрада података спроведена је уз помоћ статистичких програма
Statistica 11.0 (StatSoft Inc., Tulsa, SAD) и MedCalc (MedCalc Inc., Mariakerke, Belgium).

Одабир мера централне тенденције и мера варијабилности за испитиване варијабле,
чије вредности припадају у интервалну мерну скалу (старост, total score), утврђен је
Kolmogorov-Smirinovljevim тестом. Када је тестом утврђена нормална расподела, подаци
су приказани кроз аритметичку средину и стандардну девијацију (СД), а када није
утврђена нормална расподела коришћене су медијана и перцентиле (5ta-95ta percentila).
Компаративне статистичке анализе, учињене су, такође, на основу нормалности
расподеле. Коришћени су одговарајући параметријски или непараметријски тестови,
односно једносмерна анализа варијанце (one-way ANOVA) и t-test за тестирање разлике
између аритметичких средина за независне узорке или Mann-Whitney U test. У post- hoc
анализи коришћен је Tukey's test. Значајности разлика за податке који припадају
ординалној или номиналној мерној скали, на пример: пол, ниво студија, утврђене су t-
testom за пропорције или χ2 тестом. У post-hoc анализи коришћен је t-test за пропорције. За
одређивање значајности утицаја испитиваних чиниоца на укупан резултат појединих
фактора коришћена је мултипла регресијска анализа.

У свим тестовима резултати су сматрани статистички значајни на нивоу P<0,05.



Поред задовољења техничких услова за израду докторске дисертације,
методолошки део ове докторске дисертације указује на озбиљност и темељност у
приступу, посебно у делу који се односи на креирање тестова и мерење њихове
поузданости, што последично, добијене резултате чини валидним и корисним за будућа
слична истраживања, те их Комисија високо вреднује.

Четврто поглавље, резултати истраживања, приказани су кроз 49 табела и 2
графикона и, условно речено, подељени у два дела, пратећи динамику самог двофазног
истраживања. У првом делу, приказани су добијени резултати у првој фази истраживања,
тачније, подаци прикупљени помоћу Упитника општих  података и Упитника друштвених
чинилаца инклузије израђених за ово истраживање, док су у другом делу овог поглавља
приказани подаци о резулатима истраживања добијеним на другој фази, тачније подаци о
адаптацији студената на студије и перципиране социјалне подршке породице, пријатеља и
значајних других. Приказани резултати истраживања у потпуности корелирају са
постављеним циљем, задацима и хипотезама истраживања, те их Комисија позитивно
вреднује.

У петом поглављу (дискусија резултата), кандидаткиња се позива на статистичку
значајност испитиваних варијабли и доводи у везу добијене резултате са резултатима
досадашњих истраживања у овој области, код нас и у свету. Продискутована је перцепција
квалитета приступа академског окружења, перцепција квалитета интерперсоналних
односа унутар академског окружења, адаптација на студије и перципирана социјална
подршка. У овом делу, кандидаткиња даје предлог модела инклузивног образовања
студената са инвалидитетом, обрађујући важност сваког од аспеката успешног студирања,
почев од применљивости законодавне основе до обуке наставног кадра у систему високог
образовања, прилагођавања окружења и омогућавања вршњачке, али и породичне
подршке.

Приказана дискусија указује на потпуну зрелост кандидата у разумевању и
тумачењу добијених резултата. У овом поглављу, резултати су доведени у корелацију са
веома оскудним бројем доступних истраживања, обзиром да је реч о теми која није
обимно истраживања, а у деловима, у којима та корелација није била могућа,
кандидаткиња износи своја промишљања о могућим разлозима за добијене резултате,
отварајући тако, бројна научна, али и практична питања и поставља темељ будућим
истраживањима у овој области.

У закључку, кандидаткиња је, на основу добијених резултата истраживања и
њихове статистичке анализе проверила постављене хипотезе и извукла одговарајуће
закључке, који дају потпунији увид о утицају  личних и срединских чинилаца на
успешност инклузије студената са инвалидиетом у систем високог образовања, њиховој
међузависности, као и о утицају фактора подршке породичне средине и фактора подршке
вршњачке средине.



VI Списак научних и стручних радова који су објављени или прихваћени за
објављивање на основу резултата истраживања у оквиру рада на докторској
дисертацији

Радови са скупа међународног значаја, штампани у изводу: Дорчић, Р., Бошковић, С.,
Ђударић, Л. (2012). Студирати с инвалидитетом. У Н. Глумбић, В. Вучинић (Ур.): Књига резимеа
VI Међународног научног скупа “Специјална едукација и рехабилитација данас”, стр. 173. Скуп
одржан од 14-16. Септембар, 2012. године у Београду; Bošković, S., Herega, D. (2012).
Terminology of invalidity. 14. Dani bioetike, Međunarodni znanstveni skup „Jezik medicine –
od geneze do kulture i etike komunikacije, A.Muzur (Ur.) JAHR, Medicinski fakultet Rijeka, str.
32. Skup održan od 10.-11. Maja 2012.godine u Rijeci. Bošković, S, Brumini, G, Lučić, B, Malnar,
D. Health Care Teaching Quality Assessment at the Faculty of Medicine in Rijeka// IX
International Conference (Hosted by Royal college of Nursing UK Education Forum) Oakley S.
(Ur.) Book of abstracts Nursing educations – Advancing the Art and Facing the Challenges, str.
64 . Skup održan od 03-05. Oktobar 2012, Cardiff City Hall, Wales, UK.,; Bošković, S, Brumini
G, Arbanas, J, Malnar, D. (2014). The perception of stress among students of the professional
study of nursing. RCN 2014. Annual International Nursing Research Conference, Book of
apstrakts, str.108. Skup održan od 02 - 04 April 2014, Glasgow, Scotland, UK.

Радови са скупа националног значаја, штампани у целини: Bošković, S. (2014).
Studirati s invaliditetom – model Medicinskog fakulteta Rijeka. 15. dani bioetike na
Medicinskom fakultetu Rijeka, JAHR, 9, str. 59-69.

VII ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

1) Анализа резултата перцепције испитаника студената са инвалидитетом о квалитету
приступачности академског окружења показује да испитаници квалитет приступачности
академског окружења оцењују веома лошим и не постоји статистички значајна разлика
између испитаника из Хрватске и испитаника из Србије, као ни статистички значајна
разлика у односу на пол испитаника. Подаци показују да студенти са инвалидитетом, који
остају у месту становања, процењују квалитет академског окружења  бољим, од
испитаника који не станују у месту студирања (31,5±8,8 наспрам 28,5±10,4). Податак овог
истраживања говори да је највећи број испитаника у узорку са телесним инвалидитетом и
они квалитет академског окружења оцењују лошијим од испитаника који имају
здравствене проблеме (144 испитаника или 68.24%). Статистичке анализе указују на
постојање статистички значајне разлике у оцени квалитета академског окружења
студената првог нивоа студија, у односу на студенте других нивоа студија. Наиме,
испитаници првог нивоа факултетских студија оцењују квалитет академског окружења
лошијим, у поређењу са испитаницима осталих нивоа и врста студија. Ово, заправо,
указује на то да се наведени испитаници највише сусрећу с проблемима неприлагођености
приступа академском окружењу и да су, прилично затечени ситуацијом у којој су се
нашли, док су студенти каснијих нивоа, очигледно, превазишли првобитно изненађење и



прилагодили се датој ситуацији. Статистичке анализе показују да постоји значајна
разлика у оцени квалитета академског окружења између испитаника, који имају
подршку породице и оних који немају. Испитаници који имају подршку породице у
значајном већем броју квалитет академског окружења оцењују као лош.

2) Резултати истраживања, који се односе на перцепцију квалитета интерперсоналних односа
у образовном процесу у високом образовању, показују да су испитаници задовољни
интерперсоналним односима са професорима и колегама и квалитет тих односа описују
као веома добар. Не постоји статистички значајна разлика у оцени квалитета
интерперсоналних односа између женских и мушких испитаника. Без обзира на резултате
о приступачности академског окружења, испитаници квалитет интерперсоналних односа
оцењују као веома добар, што потврђује да многи други аспекти утичу на квалитет
интерперсоналних односа у образовном процесу. Статистичке анализе показују да, на
перцепцију квалитета интерперсоналних односа утиче с ким испитаници живе.
Испитаници који живе с родитељима показују да су задовољнији квалитетом
интерперсоналних односа од испитаника који живе у студентском дому или
самостално. Упоређивање просечних вредности квалитета интерперсоналних односа с
обзиром на испитиване чиниоце, показује да не постоји статистички значајна разлика
између испитаника из Хрватске и Србије. Анализом учешћа појединих фактора у
перцепцији квалитета интерперсоналних односа, може се видети да већина
испитаника живи у граду у ком студирају, живе с родитељима, о њиховом
здравственом стању брине највише мајка, имају велику подршку породице и да им је
подршка породице потребна како би успешно студирали.

3) Статистичке анализе овог истраживања говоре у прилог чињеници да, испитаници
који живе с родитељима показују лошију емоционалну адаптацију на студије,
наспрам испитаника који живе у студентском дому или самостално (75,8±25,3). И
девојке и младићи који су због студија отишли од куће показују бољу емоционалну
адаптацију на студије, у односу на своје вршњаке који су остали код куће. Младићи у
овом истраживању показују бољу емоционалну адаптацију у поређењу са девојакама (91,0

 29,2 наспрам 79,9 ± 27,3), али она није статистички значајна. Упоређивање просечне
вредности емоционалне адаптације на студије између испитаника из Хрватске и
испитаника из Србије, показује да не постоји статистички значајна разлика у
емоционалној адаптацији на студије. Ипак, подаци показују да мушки испитаници из
Србије показују бољу емоционалну адаптацију од испитаника из Хрватске (95,2±23,0
наспрам 85,9±35,5). Уједно, женски испитаници из Србије показују бољу емоционалну
адаптацију на студије, од женских испитаника из Хрватске (82,3±22,6 наспрам 77,3±32,2).
Испитаници из Србије, који живе у студентском дому показују, бољу емоционалну
адаптацију на студије од испитаника из Хрватске који живе у студентском дому (98,0±20,7
наспрам 77,3±32,2). Испитаници из Хрватске, који имају средњу подршку породице у
студирању, показују бољу емоционалну адаптацију, док испитаници из Србије који имају
велику подршку породице у студирању показују бољу емоционалну адаптацију на студије



(121,±20,0 наспрам 90,1±23,2). У односу на исказану потребу за подршком породице,
наилазимо на дијаметрално различите резултате. Наиме испитаници из Хрватске,
којима није потребна подршка породице, показују бољу емоционалну адаптацију на
студије (94,3±32,9), док испитаници из Србије, који показују потребу за подршком
породице, показују бољу емоционалну адаптацију на студије (89,3±24,0). Како не
постоје истраживања о социјалној адаптацији студената са инвалидитетом у испитиваним
земљама, наведени подаци не дозвољавају закључак о узроцима.  Резултати упућују на
потребу праћења и истраживања фактора социјалне адаптације на студије и утврђивања
узрока разлика социјалне адаптације на студије студента са инвалидитетом, у зависности
од земље у којој живе. Добијене разлике које су статистички значајне, а истовремено
неутврђена значајна разлика осталих испитиваних фактора упућује на разматрање разлика
у социјалној адаптацији на студије, као вишефакторског конструкта, који захтева
прилагођавање специфичностима културалним разликама, које нису биле предмет овог
истраживања.

4) Анализом ајтема које показују степен подршке породице утврђено је да испитаници
перципирају добру социјалну подршку породице, која се исказује кроз емоционалну
подршку (6,24±1,16), инструменталну (6,29±1.27) и информацијску подршку.(6,18±1,60).
Кроз ово је истраживање улога родитеља, у подршци испитаника, коришћена као
испитивани чиниоц и резултати су показали значајност породице и подршке породице у
студирању испитаника.

Податак овог истраживања да испитаници и даље исказују потребу за подршком породице
у студирању, упућује на закључак да перцепција студената са инвалидитетом о квалитету
академског окружења и односа унутар образовног процеса, увелико зависи од доприноса и
ангажовања породице у студирању, чиме је хипотеза да је породична подршка значајан
предикторни фактор успешности у остваривању инклузије и социјалне интеграције
студената са инвалидитетом, потврђена.

Постављена хипотеза, да су опште-друштвени фактори значајни предикторни
фактор у остваривању инклузије и квалитета високог образовања, је потврђена.
Истраживање је показало повезаност међу категоријама перцепције студената са
инвалидитетом о квалитету приступачности академског окружења, системске подршке и
перцепције квалитета инерперсоналних односа, унутар образовног процеса, као значајног
фактора у успешности студирања.

Испитаници оцењују подршку пријатеља као добру, што указује да испитаници имају
подршку пријатеља и да је подршка и емоционална (6,29±1,279) и инструментална
(6,00±1,43) и информацијска (6,09±1,46). Анализом честица које показују подршку
пријатеља, утврђено је да је удео подршке пријатеља значајан у перцепцији социјалне
подршке, али не статистички значајан, чиме је хипотеза да је подршка пријатеља



значајан предикторни фактор успешности у остваривању инклузије и социјалне
интеграције студената са инвалидитетом, одбачена.

Упоредна анализа резултата ове докторске дисертације са резултатима из литературе

Перцепција квалитета приступа академском окружењу: Истраживање Хечанова-Алампај
(Hechanova-Alampay et al., 2002) указује да студенти, који због студија морају да се
преселе у нову средину, показују изражајнији стрес и теже се прилагођавају новим
условима живљења. Студенти морају постати самостални у готово свим аспектима
живота, што од њих изискује овладавање многим новим вештинама.

Код студената са инвалидитетом одлазак у нову средину и адаптација зависи и од
срединских услова (адаптације академског окружења) у којим студирају, као и
осигуравања свих облика подршке у академском окружењу (Bandura, 1997).

Резултати истраживања ЕУРОСТУДЕНТ (EUROSTUDENT, 2010), су показали да
43% студената с тешкоћама наводи да се испитаници сусрећу с објективним препрекама у
академском окружењу. То  показују и друга истраживања у којима студенти са
инвалидитетом, због различитих препрека у академском окружењу имају потребу за
подршком породице (Франуловић, 2009,: Карић, Радовановић, 2009).

Истраживања потврђују да су исходи адаптације, у већој мери функција квалитета
него квантитета социјалне подршке, односно да су у функцији перцепције социјалне
подршке (Holahan & Moos, 1982.,Vaux, Burda & Stewart, 1986).

Нека истраживања у САД (Hill, 1996; Lehma et al., 2000; Wilson et al., 2000)
показују да се, поред повећања броја студената сa инвалидитетом на њиховим
универзитетима, студенти са инвалидитетом сусрећу са многобројним препрекама,
посебно ставовима наставника и ненаставаног особља, као и недостатком сталне подршке
на факултетима. Уједно, нека истраживања на америчким факултетима (Rao, 2004;
Gmelch, 1998) показују да се студенти са инвалидитетом сусрећу с дискриминацијским
ставовима наставника, колега и ненаставног особља и недостатка информисаности и
едукације о потребама ових студената.

Истраживање, спроведено у Великој Британији са студентима са инвалидитетом и
студентима без инвалидитета, о спровођењу инклузивног приступа у високом образовању,
показало је да се студенти са инвалидитетом сусрећу са баријерама у праћењу наставе и
извршавања обавеза (Madriaga et al., 2010).

Перцепција квалитета интерперсоналних односа унутар академског окружења:
Истраживање Карачић (2012), показују да одвајање од породице младих са
инвалидитетом, погодује бољој адаптацији на нову средину. Раздвојеност од родитеља
који их, углавном, превише заштићују, омогућава развој самосталности, што доприноси
развоју социјалне компетенције, а тиме и развијању квалитетних интерперсоналних
односа с другима.



Подршка породице значајна је у развоју слике о себи и остваривању квалитетних
односа са околином, и важан је чинилац у индивидуалној процени перцепције квалитета
интерперсоналних односа у околини (Bandura, 1994).

Адаптација на студије: Истраживања која су спровели Јанг и Рупнарин (Young &
Roopnarine, 1994., према Crowe, 2000) показују да мајке деце с тешкоћама у развоју, које
су високо образоване, показују већу ангажованост око образовних потреба своје деце.

Код младих са инвалидитетом, на одлуку о даљем образовању врло значајну улогу
има социјални профил породице, у ком је образовање родитеља значајно за наставка
школовања и бољу академску адаптацију на захтеве који се постављају пред студенте
(Бјелајац и Пилиц, 2005; Илишин, 2008).

Подаци Националног извештаја истраживања ЕРОСТУДЕНТ за Хрватску
(EUROSTUDENT, 2012), показују да су шансе за наставком школовања на
високошколском нивоу више за студенте образованијих родитеља него за студенте чији су
родитељи завршили само основношколско образовање. Такав налаз сличан је претходним
налазима добијенима на хрватској студентској популацији (Пузић и сар, 2006), као и
налазима из већине земаља које су учествовале у претходном међународном истраживању
ЕУРОСТУДЕНТ (EUROSTUDENT, 2005-2008). Изузетак су земље као што су Финска,
Холандија, Швајцарска, Шпанија и Ирска, које су нешто успешније у постизању већег
броја студената из породица слабије образованих родитеља, у односу на остале земље које
су учествовале у истраживању.

Нека истраживања (Miller, Finely & McKinley, 1990; Larose & Roy 1995) показују да
девојке имају бољу академску адаптацију. Девојке манифестују боље стратегије и бољу
организацију учења и истрајније су у својим настојањима. Аутори сматрају да су, већ на
ранијем степену школовања, девојке боље научиле вештине које су корисне за постизање
успеха. Са друге стране, већина истраживања (према Baker, 2004) не налази полне разлике
у емоционалној адаптацији студената. Утврђене разлике су мале и говоре да бољу
емоционалну адаптацију имају младићи. Истраживања, која су спроведена са женама са
инвалидитетом, показују да се теже одлучују на наставак школовања јер се сусрећу с
негативним предрасудама, посебно у сиромашнијим земљама, што доводи до изолације,
која утиче на њихово самопоуздање и развијање негативних емоција (Tarandek, 2008).

Бафтири (2003), у истраживању о личној адаптацији младих с моторичким
поремећајима, указује на тешкоће у адаптацији због субјективног осећаја недостатка,
препрека у околини, недостатка социјалног искуства у бројним животним ситуацијама
због родитељском презаштићивања. Раздвојеност од родитеља, који их углавном превише
заштићују, омогућава развој самосталности, што доприноси позитивном развоју појма о
себи. Истраживање показује да се потреба за подршком породице не разликују од осталих
младих, осим у подршци везаној за инвалидитет (траже подршку професора, особља и
стручњака).

Перципирана социјална подршка: Истраживање, које је спровела Баришић (2012) о
облицима подршке код особа са инвалидитетом, показује да особе са инвалидитетом



неформалну подршку коју добијају од родитеља и блиских особа,  процењују као подршку
коју највише добијају.

Највећу подршку особе са инвалидитетом примају од супружника, родитеља, деце
и пријатеља (Леутар и сар., 2007).

Резултати истраживања Леутар и Штамбук (2007) говоре да испитаници имају
највећу подршку од родитеља.

Истраживање (Карачић, 2012) које је проведено с младима с моторичким
поремећајима, који су због школовања напустили родитељски дом утврдило је да они не
показују већу потребу за подршком породице од својих вршњака, осим у емоционалној
подршци коју показују и у вези са родитељима, и у вези са наставницима.  Уједно,
резултати показују да је подршка везана за инвалидитет и да своје оштећење настоје да
компензују социјалном подршком, најпре породице, а онда наставника и вршњака.

Низ истраживања (Mannarino, 1976; McGuire & Weisz, 1982; Townsend, McCracken
& Wilton, 1988; све према Berndt & Savin-Willams, 1993) је показало да адолесценти, који
позитивније описују своје пријатељске односе, имају више самопоштовање у односу на
адолесценте који негативно описују пријатељске односе.

Пери (Perry, 1987, према Berndt & Savin-Willams, 1993) наводи како адолесценти
који позитивно перципирају своју вршњачку групу имају више самопоштовање, осећају се
прихваћеније од стране вршњака и мање усамљенима у односу на адолесценте који немају
јасан опис утицаја вршњачке групе.

Упоређивањем перцепције социјалне подршке са студентима без инвалидитета
резултати показују да  подршка пријатеља у студирању не мора бити пресудна у
успешности студирања. Наиме, уколико облик пружене подршке није онакав какав је
потребан, социјална подршка може бити неефикасна (Taylor, 1995).

Демарај и Малецки (Demaray & Malecki, 2002) истраживањем су показали да су
интерперсонални индикатори адаптације од пријатеља везани за властиту адаптацију на
школско окружење, док је учитељска подршка и подршка од колега једини предикатор
компетентности за школу и прилагођености школи.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА
ИСТРАЖИВАЊА

Резултати истраживања на јасан и прегледан начин, поштујући динамику
двофазног истраживања, указују на важне чиниоце инклузије студената са инвалидитетом
у систем високог школства. Резултати добијени у овом истраживању доведени су у везу са
малобројним сличним истраживањима, код нас и у свету. Готово у свим добијеним
резултатима присутна је корелација са резултатима добијеним у сличним истраживањима.
У делу резултата који су се односили на специфичности поднебља у којима испитаници
живе, а за које није било могуће пронаћи тумачење у доступним резултатима других
истраживања, кандидаткиња је изнела свој став о добијеним резултатима и отворила



бројна друга истраживачка питања. Комисија сматра да је начин приказа и тумачења
резултата у складу са постављеним циљевима и задацима нацрта пројекта докторске
дисертације и да је кандидаткиња приказала и протумачила резултате, поштујући све
научно-методолошке и етичке постулате.



IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Анализом докторске дисертације под називом ИНКЛУЗИЈА СТУДЕНАТА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У СИСТЕМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, кандидаткиње мр Сандре
Бошковић, Комисија констатује да представља јединствено истраживање на нашим и
светским просторима, које доприноси идентификацији личних, породичних и друштвених
чиниоца, као основних протективних чиниоца и важних чиниоца успешности инклузије
студената са инвалидитетом у систем високог образовања. Допринос на плану појмовно-
терминолошког дефинисања мултимодалног феномена процеса инклузије, систематског
прегледа различитих аспеката инклузивног процеса (физичка инклузија; педагошки,
психолошки и социјални аспекти укључености студената са инвалидитетом у
високошколско образовање), као и допринос на проблематизовању различитог доприноса
индивидуалних снага и снага социјалних димензија (микро, мезо и макро структуре) у
остваривању инклузивног образовања студената са инвалидитетом, чине ову докторску
дисертацију вишеслојном и вишеструко научно и практично значајном.

Докторска дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним
у пријави теме и садржи све битне елементе, јасно одовојене и приказане. Однос
теоријског и емпиријског дела је одговарајући.

Комисија сматра да је ова докторска дисертација, која као предложени предмет
истраживања има испитивање социолошке, психосоцијалне и специјално-образовне
димензије проблема инклузије на нивоу високог образовања, дала значајан допринос у
попуњавању, до сада, празних „експлоративних поља“ савремене специјалне едукације и
рехабилитације. Ова докторска дисертација емпиријски и експлицитно указује на
мултидимензионалност инклузивног процеса у систему високог образовања особа са
инвалидитетом, осветљавајући важност породичне подршке и њених елемената који
значајно утичу на позитивне исходе адаптације на студије, али и потврђујући да
породична подршка, сама по себи, није једини, нити најбитнији чинилац успешности
инклузије у високом образовању. Поред веома важног практичног доприноса, ова
докторска дисертација, има и велики научни допринос. Поред тога што су предмет
истраживања, као и сама структура докторске дисертације, њена методолошка
осмишљеност и начини обједињења резултата, готово пионирски на територији Р Србије,
ова докторска дисертација отвара бројна друга истраживачка питања и дилеме, од којих се
као најважнији издваја социолошко питање разлика у адаптацији на студије, у зависности
од поднебља рођења.



X ПРЕДЛОГ

Комисија има част да предложи Већу за мастер, специјалистичке и докторске
студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију-Универзитета у Београду, да
прихвати извештај и докторску дисертацију под називом ИНКЛУЗИЈА СТУДЕНАТА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У СИСТЕМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, кандидаткиње мр Сандре
Бошковић упути у даљу процедуру.

У Београду, Комисија

08.10.2014.

Др Данијела Илић-Стошовић, ванредни професор,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Универзитет у Београду

Др Снежана Николић, ванредни професор,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију -Универзитет у Београду

Др Шпела Голубовић, редовни професор,
Медицински факултет-Универзитет у Новом Саду


