
Млади против корупција за општина Штип 
„Колку лица осакати со твојата купена диплома?! Еден ден и ти ќе бидеш пациент!”
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машки пол женски полСРЕДНОШКОЛЦИ СТУДЕНТИ

ДСУ Гимназија „Славчо Стојменски“ - Штип

УГД - Кампус 2 - Факултет за информатика

ДЕМУ „Коле Нехтенин“ - Штип 

УГД - Кампус 3 - Факултет за медицински науки

СОУ „Јане Сандански“ - Штип

СУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип

УГД - Кампус 4 - Економски факултет

УГД - Кампус 4 - Филолошки факултет

УГД - Кампус 4 - Филолошки факултет

УГД - Кампус 4 - Правен факултет

СМУ „Сергеј Михајлов“ - Штип

УГД - Кампус 4 - Факултет за туризам и бизнис логистика

УГД - Кампус 2 - Електротехнички факултет

Наоди од анкетено онлајн истражување спроведено во средните
училишта и факултетите при општина Штип. Со анонимниот
прашалник беа опфатени 147 студенти и средношколци од
факултети и училишта во Штип.
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Млади против корупција за општина Штип 
„Колку лица осакати со твојата купена диплома?! Еден ден и ти ќе бидеш пациент!”

Да, доволно сум едуциран/а;

1. Колку сметате дека сте едуцирани за
постоењето и облиците на корупција?

Делумно сум едуциран/а;

Воопшто не сум едуциран/а;

Нема корупција во моето училиште/факултет;

2. Во која мера сметате дека
корупцијата како појава е застапена
во образовната институција во која
што учите/студирате?

Во голема мера е застапена;

Има одредени случаи на корупција;

Не сум слушнал/а и немам информации;

Барање/нудење на пари (кеш/на трансакциска сметка);

3. Доколку постои корупција, во каков
облик е застапена според вас?

Барање/нудење на подароци или услуга;

Користење врски преку познаници;

Нема корупција во моето училиште/факултет;

* на ова прашање испитаниците имаа можност за селекција на повеќе од еден одговор
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Млади против корупција за општина Штип 
„Колку лица осакати со твојата купена диплома?! Еден ден и ти ќе бидеш пациент!”

4. Доколку би се впуштиле во облик на
корупција, која би била главната
причина?

5. Според вас, дали корупцијата е
прифатлив начин на однесување?

Да, повеќе од пет пати;

6. Дали некогаш сте биле вклучени во
корупција?

Да, помалку од пет пати;

Не, никогаш не сум бил/а вклучен/а;

За мој личен интерес;

Поради притисок;

Поради “побрзо“ извршување на некоја услуга/работа;

друго;

Да, е прифатлив начин;

не, не е прифатлив начин;

Можеби, зависи од ситуацијата;
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7. Ако “Да“, дали се вклучивте поради
притисок од авторитетна личност (на
пример професор, директор, познаник и
сл.)?
Да, се вклучив поради притисок;

Не, не се вклучив поради притисок;

Делумно;

Одговорив со “Не“ на претходното прашање;
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Млади против корупција за општина Штип 
„Колку лица осакати со твојата купена диплома?! Еден ден и ти ќе бидеш пациент!”

8. Што мислите дека треба да се
превземе за да се намали
корупцијата?

Да, секако;

9. Доколку сте сведок на некаков
облик на корупција, дали истото ќе го
пријавите кај надлежните?

Не, се плашам од последиците;

Не, тоа не е моја работа;

Повеќе едукација и кампањи;

Подобра заштита на лицата кои пријавуваат
корупција;

Правосудниот систем да има повеќе решени
(казниви) случаи со корупција;

Повисоки казни за учесниците во процесот на
корупција;

друго;

* на ова прашање испитаниците имаа можност за селекција на повеќе од еден одговор

Можеби, зависи од ситуацијата;

10. Дали би учествувале во
кампањи за борба против
корупција?

да не


