
1 

ТРЕНД 2009 
„Докторске студије у Србији, региону и ЕУ“ 
Копаоник, 2.-5. март 2009. године 

 
Петнаести скуп Трендови развоја са темом „Докторске студије у Србији, региону и ЕУ'', 

који по 8. пут обрађује тематику и проблеме реформе високог образовања, као и пратећи 
Темпус семинар, одржан је од 02-05. 03. 2009. године у Конгресном центру Конаци-Сунчани 
врхови на Копаонику. У раду скупа учествовало је својим присуством и/или са рефератом 140 
учесника представника 44 институцијe – Универзитета, факултета, Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета, Националне Темпус канцеларија, WUS-Аустрија канцеларије, Војне 
академије, Министарства науке и технолошког развоја и Математичког института САНУ из 9 
земаља и то из Србије (Нови Сад, Београд, Чачак, Косовска Митровица, Крагујевац, Краљево, 
Крушевац, Ниш, Суботица и Зрењанин), Македоније (Скопље, Прилеп), Словеније (Марибор), 
Босне и Херцеговине (Тузла), Шпаније (Мадрид), Грчке (Атина), Италије (Удине), Португалије 
(Порто) и Мађарске (Сегедин), који су изложили 65 радова. Поред њих аутори реферата, који 
нису присуствовали скупу, су из још 3 земље (Немачке, Велике Британије, Француске).  

Скуп је отворила проф. др Радмила Маринковић-Недучин, ректор Универзитета у Новом 
Саду, а скуп је поздравио помоћник Министра за науку и технолошки развој Републике Србије 
проф. др Мирослав Весковић, а у име организатора декан Факултета техничких наука у Новом 
Саду проф. др Илија Ћосић. 

Разматране су следеће теме: Докторске студије у Србији и региону и ЕУ (21 рад + 2 уводна 
рада), Процес акредитације после 2009. године (12 радова + 1 уводни рад), Болоњски студенти 
и тржиште рада - Национални оквир квалификација (2 рада) и Болоњске студије – 
искуства првих 5 година (16 радова) 

У склопу скупа одржан је и Joint Workshop Tempus Projects JADES – DEUKS – SoCD, где 
су представници 10 универзитета и института у 11 радова представили своје резултате на 
тематику докторских студија. Поред наведених тема разматрана су и актуелна питања везана за 
измене Закона о високом образовању. 

Скуп је протекао у конструктивној атмосфери у којој су сви учесници имали прилику да 
представе своје реферате и допринесу развоју болоњског процеса, те да у дискусији изнесу 
нове идеје и мишљења и тиме помогну бољем разумевању тематике скупа и тиме успешнијем 
развоју високог образовања у Србији. На крају су једногласно (акламацијом) усвојени следећи 

 
Закључци конференције ТРЕНД 2009 

„Докторске студије у Србији, региону и ЕУ“ 
 
Великим ангажовањем, првенствено чланова академске заједнице, у протеклих година дошло 
је до значајних помака у трансформацији високог образовања у Србији. Тренутно стање, 
међутим, захтева да се настави са променама, како акцијама унутар академске заједнице, тако и 
активностима оснивача (државе или приватника) и државе као законодавца. Сагледавајући 
будућност високог образовања Србије као дела међународног, а посебно европског простора 
високог образовања и истраживања (European High Education Area - EHEA, European Research 
Area - ERA), учесници XV скупа ТРЕНД констатују: 
 
На претходним Трендовима донет је велик број закључака везаних за високо образовање од 
којих је значајан број реализован. Међутим постоји известан број актуелних и нереализованих 
закључака које је потребно што хитније решити међу којима се посебно издвајају: 

• Национални оквир квалификација, стручни називи и запошљавање и учење током 
читавог живота 

• Квалитетно и одговарајуће финансирање високог образовања у Републици Србији 
• Положај докторских студија и положај студената докторских студија, а посебно 

стипендиста Министарства науке у систему високог образовања и њихов статус у 
друштву 
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• Проширење струковних студија на други и трећи ниво образовања увођењем мастер и 
докторских струковних студија 

• Поновно разматрaње Правилника о обрасцима - изглед и садржај индекса, студентске 
картице, дипломе, додатка дипломе, евиденционих књига и др., те да се примена ових 
образаца поједностави, смањи непотребна администрација и усагласи са савременом 
технологијом 

• Увођење савремених информационих технологија у образовном процесу (студентских 
софтвера на факултетима и универзитетима, увођење електронског индекса, 
електронског оцењивања и др.), а у циљу транспарентности рада, објективности 
оцењивања и уважавања приватности студената 

 
У раду овогодишњег ТРЕНД-а посебан акценат је стављен на проблеме организације и 
функционисања докторских студија чија реализација је почела у претходне две до три године. 
 
Уочена је велика шароликост курикулума из исте области на различитим факултетима што 
може представљати велики проблем како по питању квалитета студија тако и питању 
мобилности студената. Због тога је потребно извршити хармонизацију докторских студија 
унутар поља формирањем докторских савета на нивоу установа и државе. На нивоу установе 
докторски савет чине  руководиоци (студијских програма) докторских студија, продекан за 
науку и продекан за наставу. На нивоу државе докторски савет у оквиру поља чине по један 
представник универзитета који реализују докторске студије из датог поља, представници 
ресорних министарстава и секретаријата. 
 
Због неусклађености поља и области у Министарству науке и технолошког развоја и 
Министарству просвете неопходно је хитно извршити потпуно усклађивање поља и научних 
области.  
 
Предлаже се да се у циљу што ефикаснијег функционисања докторских студија подржи рад 
заједничке комисије Министарства за науку и технолошки развој и Министарства просвете у 
доношењу акционог плана развоја докторских студија како за прелазни период до 2012. 
године, тако и дугорочни концепт развоја са коначним дефинисањем типа докторских студија 
и њихове улоге у развоју друштва. С тим у вези нарочиту пажњу треба посветити: 

• дефинисању положаја и статуса студената докторских студија 
• начину финансирања докторских студија 
• дефинисању услова за реализацију заједничке дипломе и дуплих диплома 
• дефинисању места и улоге научних института као заједничке наставне базе за 

реализацију докторских студија више високообразовних установа  
• питању увођења струковних докторских студија 
• разматрању могућности увођења последокторских студија. 

 
На основу досадашњих искустава може се очекивати проблем менторстава због недовољног 
броја наставника компетентних за улогу ментора. С тим у вези, потребно је прецизно одредити 
улогу и обавезе ментора у раду са студентом. Предлажемо да се сваком студенту приликом 
уписа додели саветник који је по правилу и ментор. Ако је саветник студента испуњавао 
услове за менторство на почетку студија може водити кандидата и као ментор до краја 
завршетка докторских студија. Ментор може бити сваки компетентан наставник са студијског 
програма који испуњава услове за ментора. У циљу унапређења квалитета истраживања на 
докторским студијама потребно је на нивоу државе установити регистар свих потенцијалних 
ментора са назначеном класификацијом, као и јединственог информационог система 
интегрисаног универзитетског простора Србије. 

 
У циљу ефикасног рада заједничке комисије за докторске студије ресорних минисатрстава 
учесници скупа предлажу увођење категорије економске школарине. Једна од могућности је 
увођење институције „докторског пројекта“. За одређен број оваквих пројеката неопходно је 
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обезбедити финансирање државе и то тако да се изврши селекција ментора након конкурса, а 
онда и кандидата. Поред средстава ресорних министарства, неопходно је обезбедити и 
средства из привреде. Као друга могућност предложено је финансирање докторских студија по 
моделу који важи за основне академске студије од стране Министарства просвете и 
Минисатрства за науку и технолошки развој. Неопходно је хитно донети одлуку о 
финансирању мастер студија по принципу финансирања основних студија. Један од начина 
смањења трошкова докторских студија јесте увођење заједничких диплома које би објединиле 
капацитете институција за истраживање, као и развој учења на даљину. Један од нерешених 
проблема у том смислу је и питање амортизације за начно-истраживачку опрему. 
 
У вези са статусом студената докторских студија предлажу се измене одговарајућих закона 
којим би се регулисала права студената докторских студија на начин на који су регулисани за 
студенте основних студија. Свим студентима докторских и мастер студија који испуњавају 
критеријуме за избор у звања треба омогућити учешће у реализацији наставог процеса без 
избора у звање.   
 
Развој привреде у условима транзиције захтева формирање практично орјентисаних мастер и 
докторских студија. Предлаже се да се утврде стандарди за ове врсте студија у смислу које 
институције и наставни кадар могу изводити такву наставу, као и које услове кандидати морају 
испуњавати при преласку са струковних студија на академске и обрнуто.  
 
Примена Болоњске декларације и акредитација установа и студијских програма дају прве 
позитивне резултате. У том смислу треба, уз активно учешће студената као партнера, даље 
развијати и унапређивати наставне процесе, квалитет и ефикасност студија и обезбеђивати 
услове за повећану мобилност наставника и студената. Поред тогатреба инсистирати на 
неприкидној анализи пролазности студената, преиспитивању доделе ЕСПБ бодова појединим 
предметима и обавезама, установити модел рачунања просечне оцене студија (тежинска 
аритметичка средина), уједначити дужину свих нивоа студија по областима, преиспитати 
минимални фонд часова активне наставе у зависности од нивоа студија.  
 
XV скуп Тренд „Докторске студије у Србији, региону и ЕУ“ је у потпуности оправдао своје 
постојање и још једном показао колико је овакав догађај, као место пре свега размене 
искустава и идеја, важан. 
 
Још једном позивамо све релевантне чиниоце високог образовања у Републици Србији 
(Министарство просвете, КОНУС , Министарство науке, Национални савет за високо 
образовање, Национални савет за науку, Комисију за акредитацију и проверу квалитета, 
универзитете у Србији и све високошколске установе у Србији), као и у региону да учешћем у 
ХVI скупу ТРЕНДУ 2010 суштински допринесу бржој и ефикаснијој трансформацији високог 
образовања и борби за његов виши квалитет. 
 
 
Организациони и програмски одбор и Kомисија за закључке ће пратити примену 
и спровођење ових закључака и извршити припрему нареднoг скупa ТРЕНД 2010. 
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