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ТРЕНД 2010 
„Болоња 2010- стање, дилеме и перспективе“ 
Копаоник, 1.- 4. март 2010. године 
 

Шеснаести скуп Трендови развоја са темом „Болоња 2010: стање, дилеме и перспективе'', који по 9. пут обрађује 
тематику и проблеме реформе високог образовања, као и TEMPUS Workshop: JADES – SoCD – MAS-PLM, одржан је од  
01-04.03.2010. године у Конгресном центру Конаци-Сунчани врхови на Копаонику. У раду скупа учествовало је својим 
присуством и/или са рефератом 143 учесника, представника 40 институција – Покрајинског секретаријата за образовање, 
Универзитета, факултета, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, WUS-Аустрија канцеларије. Учесници су дошли из 
9 земаља и то из Србије (Нови Сад, Београд, Чачак, Крагујевац, Краљево, Ниш, Нови Пазар, Пожаревац, Сремска Каменица, 
Суботица, Ваљево и Зрењанин), Македоније (Битољ, Прилеп, Скопље и Тетово), Словеније (Марибор), Босне и Херцеговине 
(Мостар), Хрватске (Загреб, Сплит), Шпаније (Мадрид), Грчке (Солун), Италије (Удине), Велике Британије (Соутхамптон), и 
изложили су 75 радова. Поред њих, аутори реферата, који нису присуствовали скупу, су из Белгије, Канаде, Мађарске, Црне 
Горе и Чешке.  

Новина је је изузетно активно учешће студената, који су пријавили чак 10 радова, што је захтевало постављање посебне 
сесије. 

Скуп поново има карактеристике међународног са ауторима из 14 земаља 
Скуп је отворио проф. др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом Саду, а скуп је поздравила заменик 

секретара за образовање АП Војводине Светлана Вујовић, члан Комисије за акредитацију проф.др Вера Дондур, а у име 
организатора, продекан Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. др Владимир Катић.  

Разматране су следеће теме:  
Болоњски процес 2010: Стање,дилеме и перспективе (15 радова + 2 уводна рада),  
Болоњски процес и мобилност студената (18 радова),  
Процес акредитације после 2009.године (10 радова),  
Болоњски студенти и тржиште рада – национални оквир квалификација (18 радова),  
Закон о високом образовању – потреба за финим подешавањем (4 рада). 
У склопу скупа одржан је и Joint Workshop Tempus Projects: JADES – SoCD – MAS-PLM, где су представници  

10 универзитета и института у 8 радова представили своје резултате на тематику докторских и мастер 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 
изнесу дилеме и предлоге који би допринели развоју болоњског процеса, те да у дискусији изнесу нове идеје и мишљења и 
тиме помогну бољем разумевању тематике скупа и успешнијем развоју високог образовања у Србији. На крају су једногласно 
(акламацијом) усвојени следећи 

 

Закључци конференције ТРЕНД 2010 
„ Болоња 2010 - стање, дилеме и перспективе“ 

 

Великим ангажовањем, првенствено чланова академске заједнице, 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) као и државе - законодавца. 
Сагледавајући будућност високог образовања Србије као дела међународног, а посебно европског простора високог 
образовања и истраживања (European Higher Education Area - EHEA, European Research Area - ERA), учесници XVI скупа 
ТРЕНД констатују: 
На претходним скуповима Трендови развоја 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: 
 

1. стратегија развоја високог образовања у Србији  
Неопходно је јасно дефинисање стратегије и политике развоја високог образовања у Републици Србији са исказаним 

стварним потребама за одређеним високошколским профилима, коју би донео Национални савет за високо образовање, а 
усвојила Народна скупштина Републике Србије, јер тек на основу усвојене стратегије могу се прецизно дефинисати 
дугорочни и краткорочни циљеви развоја и неопходне активности. Стратегија мора дефинисати оквире финансирања 
високог образовања, чији је оснивач држава, тј. проценат издвајања из БДП (бруто домаћи производ) за високо образовање 
и истраживања, који треба да буду у складу са просечном стопом земаља ЕУ. 

2. анализирање свих параметара остваривања овог процеса од стране Комисије за праћење болоњског процеса, 
обавештавање и упозоравање академске јавности; 

3. национални оквир квалификација и препознатљивост стручних назива при запошљавању; ( треба да ректорска 
конференција оформи тим  да припреми нацрт оквира ) 

4. квалитетно и одговарајуће финансирање високог образовања у Републици Србији 
5. положај дипломских академских - мастер студија и положај студената истих студија (усклађивање Закона о ученичком 

и студентском стандарду са Законом о високом образовању, у даљем тексту Закон, финансирање, услови уписа итд.); 
6. положај докторских студија и положај студената ових студија, а посебно стипендиста Министарства науке у систему 

високог образовања и њихов статус у друштву; 



2 

7. проширење струковних студија на други и трећи ниво образовања увођењем мастер и докторских струковних студија; 
8. доградња и побољшање акредитационих стандарда у светлу уочених неусаглашености; 
9. мобилност студената у светлу преласка са једног студијског програма основних студија на други студијски програм 

дипломских – мастер студија и врста дипломе; 
10. учење на даљину у систему високог образовања; 
11. положај научне делатности у оквиру Високих школа струковних студија; 
12. развијање струковних студија свих степена на универзитетима; 
13. јасно дефинисање удела Државе у обезбеђивању средстава за спровођење реформе високог образовања 
14. обезбеђивање услова за научно-истраживачки рад и одговарајући материјални положај младих људи од стране 

оснивача високо школске установе; 
15. омогућавање сталног протока младих истраживача и наставника, тј. дипломираних студената кроз високо образовне 

институције у смислу надградње стеченог знања (Life Long Learning); 
16. Национални савет за високо образовање треба да, у року који је предвиђен Законом, донесе нормативе и стандарде 

услова рада на основу којих ће се финансирати високо образовање; 
17. дефинисање новог начина финансирања високог образовања од стране Владе, с предлогом да издвајање за високо 

образовање и истраживање буду на нивоу просечне стопе у ЕУ; 
18. разматрaње Правилника о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа - изглед и садржај индекса, 

дипломе, додатка дипломе, евиденционих књига и др., те да се примена ових образаца поједностави, смањи 
непотребна администрација и усагласи са савременом технологијом; 

19. увођење савремених информационих технологија у образовном процесу (студентских софтвера на високочколским 
установама  универзитетима и академијама струковних студија, увођење електронског индекса, електронског 
оцењивања и др.), а у циљу транспарентности рада, објективности оцењивања и уважавања приватности студената. 

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 тога, треба инсистирати 
на непрекидној 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. Потребно је 
организовати семинаре за  едукацију наставног особља за правилно тумачење и спровођење принципа Болоњске 
декларације (веће ангажовање наставника у процесу наставе, оцењивање студената, исходи учења, итд). 

Уочена је велика разноликост курикулума на свим нивоима студија из исте области на различитим факултетима што 
може представљати велики проблем како по питању квалитета студија тако и по питању мобилности студената. Због тога је 
потребно извршити хармонизацију оних садржаја који чине основу струке, свих нивоа студија. Посебан нагласак треба 
ставити на докторске студије, унутар образовно-научних 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 одговарајућег 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 наставно-научне базе за реализацију докторских 

студија високообразовних установа; 
• питању увођења струковних докторских студија; 
• разматрању могућности увођења последокторских студија. 
На основу досадашњих искустава може се очекивати проблем менторства. С тим у вези, потребно је прецизно одредити улогу 

и обавезе ментора у раду са студентима. 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 (у периоду 2007 до 2010.) може водити 
кандидата и као ментор до завршетка докторских студија. Ментор може бити сваки компетентан наставник са студијског програма 
који испуњава услове за ментора у складу са Законом о високом образовању. У циљу унапређења квалитета истраживања на 
докторским студијама потребно је на нивоу државе установити регистар свих потенцијалних ментора са назначеном 
квалификацијом, као и јединствени информациони систем интегрисаног универзитетског простора Републике Србије. 

Неопходно је хитно донети одлуку о финансирању мастер студија по принципу финансирања основних студија. 
У циљу ефикасног рада заједничке комисије за докторске студије ресорних министарстава, учесници скупа предлажу 

увођење категорије економске школарине. Једна од могућности је увођење институције „Докторски пројекат“. За одређен 
број оваквих пројеката неопходно је обезбедити финансирање државе и то тако да се изврши селекција ментора након 
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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 Министарства за науку и технолошки развој. Један од начина смањења трошкова 
докторских студија јесте увођење заједничких диплома које би објединиле капацитете институција за истраживање. Један од 
нерешених проблема у том смислу је и питање амортизације за научно-истраживачку опрему. 

У вези са статусом студената докторских студија предлажу се измене одговарајућих закона којима би се регулисала права 
студената докторских студија као и у случају регулисања права студената основних студија. Свим студентима докторских и 
мастер студија који испуњавају критеријуме за избор у звања треба омогућити учешће у реализацији наставог процеса. 

Развој привреде у условима транзиције захтева формирање практично орјентисаних мастер и докторских студија. 
Предлаже се утврђивање стандарда 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. 

Потребно је високошколске установе рангирати на основу резултата научно-истраживачког рада у три категорије: А 
(високошколске установе које могу реализовати докторске студије); Б (високошколске установе које могу реализовати 
основне и дипломске академске студије); Ц (високошколске установе које могу реализовати само основне студије). 

 
Даља трансформација високог образовања, првенствено у области реализације докторских студија, ће у великој мери 

зависити од адекватно дефинисаног статуса научно-истраживачког рада, његове организације и финансирања 
(обезбеђивање радног места за сваког студената докторских студија, увођење радног места постдоктораната и сл.). 

Поступак акредитације је кључни процес у уређивању стања у високом образовању у Србији и усаглашавању квалитета 
високошколских установа и студијских програма. 

Акредитациони стандарди представљају веома добру основу за рад високошколских установа у успостављању, 
усавршавању и управљању система квалитета, као и у успешно спроведеном поступку акредитације. На тој основи потребно 
их је додатно унапредити у циљу отклањања појединих нејасноћа у њиховој реализацији. 

За омогућавање одрживог развоја високог образовања, неопходно је потпуније нормативно регулисати област 
финансирања високог образовања, којом ће се омогућити испуњавање стандарда за акредитацију и смерница Болоњског 
процеса. Носиоци овог процеса морају бити Национални савет високог образовања, академска заједница, експерти из 
различитих области, КОНУС (Конференција универзитета Србије), Конференција студената и министарства (Покрајински 
секретаријати) надлежна за област високог образовања  и научноистраживачког рада. У том смислу, неопходно је у 
најскорије време предвидети додатна средства у буџету за 2010. год., којим ће се омогућити несметано одвијање наставног 
процеса на свим циклусима студија у академској 2010/11, као и средства за хармонизацију услова одржавања наставног 
процеса на високошколским установама у складу са стандардима за акредитацију. 

Настојећи да се подржи интеграција универзитета, у случају акредитације студијских програма потребно је као стално 
запослене подразумевати сваког наставника запосленог на Универзитету са пуним радним временом. Потребно је омогућити 
наставницима да  у оквиру универзитета могу остваривати до 12 часова недељно, а да исти могу да добију сагласност за рад 
само у једној високошколској установи ван Универзитета. 

У процесу после акредитације потребно је организовати форуме и дискусије (на веб сајту акредитационе комисије), тако 
да стручна јавност буде боље обавештена и да се води шира дискусија. Ту би требало дати и детаљнија обавештења о 
начинима имплементације акредитације, механизмима надзора и сл. 

Предлаже се Акредитационој комисији да у сарадњи са академском заједницом и струковним удружењима уложи напоре 
да у стандарде угради и мерљиве параметре излазних компетенција високошколских институција. 

Постојећи модел финансирања државних високошколских установа се заснива на нормативима и стандардима 
постављеним још 1995. год., а ажурираним 2002. год. (Уредба). Ови нормативи су застарели, не уважавају постојеће стање и 
представљају константну кочницу у ефикасном функционисању високошколских установа и примени реформских процеса.  

У складу са одредбама Закона, потребно је предложити нове моделе финансирања, тестирати их на бази реалних 
параметара и ускладити са могућностима друштва. Тренутно се разматра више модела: уписни модел (на бази улазних 
параметара - постојећи), излазни модел (на бази излазних параметара - све више примењиван у Европи), комбиновани 
уписно/излазни (предложен у децембру 2005.), на основу перформанси/резултата (у разматрању у Европи) и ваучерско-
кредитни (предлог приватних универзитета). (Закључци са претходних Трендова развоја). Ове године ј су изложена два рада 
из ове области. Што се тиче ваучерско-кредитног модела било је резерви од стране учесника на овогодишњем Тренду. ( Не 
постоји ранг листа високошколских установа; није исти положај високошколских установа које је основала држава и 
приватних високочколских установа; итд...) 

Предлаже се формирање мреже канцеларија омбудсмана као дела европске мреже у циљу побољшања 
транспарентности рада и заштите права студената и запослених. 

Потребно је формирати Универзитетску мрежу за признавање диплома ради наставка школовања. 
Одговарајући стандард живота студената је кључни фактор њиховог квалитетног рада и учења. Из тог разлога је 

рационално и надзирано улагање у студентски стандард неопходни део успешне трансформације виског образовања. 
При формирању курикулума потребно је да се примењују савремене већ познате методе ( на пример дакум курикулум, 

дизајн курикулум, итд) 
 
Посебна пажња је посвећена изменама и допунама Закона. У том смислу донети су следећи Закључци: 
1. Законом предвидети и следеће врсте студија: 
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a. Дипломске струковнестудије – masteр  
b. Докторске струковне студије 
c. Постдокторске студије 

2. Потребно је ускладити: 
a. образовно научна, односно образовно-уметничка поља (и области у датим пољима прописане актом 

Националног савета за високо образовање)  
b. поља прописана Законом о науци (и области прописане актом Националног савета за науку) 

3. На различитим нивоима студија треба предвидети другачији минималан фонд часова као и различиту структуру 
наставе (однос  студијског истраживачког рада и активне наставе). Одговарајућим одлукама потребно је предвидети 
максималан број предмета по години студија. 

4. Утврдити да студије из исте области имају исто трајање основних академских студија. 
5. Боље дефинисати студијски програм и студијски модул. 
6. Законом треба предвидети различите облике основних академских, дипломских академских мастер студија и 

интегрисаних основних академских и дипломских академских мастер студија по следећој шеми: 
a. 3+2 
b. 4+1 
c. 3+1+1 
d. 5+0 (интегрисане основне академске и дипломске академске мастер студије се организују тако да студенти 

могу после 3 или 4 године заокружити студије и добити одговарајућу диплому основних академских студија) 
7. Законом треба разликовати основне академске студије у трајању од 3 и од 4 године при чему основне академске 

студије у трајању од 4 године треба назвати дипломске академске студије - bachelor. 
8. Законом није јасно дефинисано ко може да упише специјалистичке академске студије. 

Предлажемо следеће: 
a. специјалистичке академске студије које вреде најмање 60 ЕСПБ могу уписати кандидати који су завршили 

дипломске академске мастер студије 
b. специјалистичке академске студије које вреде најмање 120 ЕСПБ могу уписати кандидати који су завршили 

дипломске академске bachelor студије 
c. специјалистичке академске студије које вреде најмање 180 ЕСПБ могу уписати кандидати који су завршили 

основне академске bachelor студије 
9. Законом не треба специфицирати тачан датум почетка школске године. 
10. Законом треба тачно прецизирати  упис студената на основу броја бодова. 
11. Приликом уписа следеће школске године сви студенти се рангирају према броју бодова који су остварили текуће 

школске године, броју испитних рокова које су искористили , просечне оцене и на основу , тога се одређује који ће 
студент бити фининансиран на терет буџета, а који ће бити уписан као самофинансирајући студент.  

12. У Закон треба додати следеће: 
Одговарајући број студената на свим нивоима студија треба да буде финансиран из буџета у складу са 
финансијским могућностима државе. 

13. У Закон треба додати следеће: У звање предавача струковних студија може бити изабран кандидат који је завршио: 
a. магистарске студије 
b. специјалистичке академске студије 
c. или специјалистичке студије пре доношења Закона 

14. Предавачи  струковних студија са магистратуром и професори струковних студија  могу да изводе само вежбе на 
основним академским, дипломским академским студијама и специјалистичким академским студијама 

15. У закону треба предвидети да се наставници страних језика и вештина бирају у наставничко звање предавача или 
вишег предавача 

16. У закону предвидети да у звање сарадника у настави, без конкурса, могу да буду изабрани студенти другог степена 
академских студија и студенти докторских академских студија, који на основним академским студијама имају 
просечну оцену најмање осам.  

17. За сарадника у настави предвидети да може бити ангажован  студент дипломских академских мастер студија , 
специјалистичких академских студија или студент докторских академских студија који на основним академским 
студијама има просечну оцену најмање 8 (осам). Сарадник у оквиру 40-часовне радне седмице изводи вежбе, 
колоквијуме и друге облике наставе, изузев предавања и испита на основним студијама. У извођењу ових облика 
наставе могу учествовати  на основним академским и дипломским академским-мастер студијама и студенти на 
докторским академским студијама, а који имају услов за  избор асистента. 

18. Предвидети да изглед и садржај индекса, дипломе и додатка дипломе буду предмет јавне расправе и усвојени од 
стране КОНУСА и Академије струковних студија.  

19. Формирати Конференцију високих школа струковних студија. 
20. У прелазним одредбама треба омогућити да студенти магистарских студија могу исте да заврше до 10.09.2012. године.  
21. Увести јединствено рачунање просечне оцене студија (тежишна аритметичка средина). 
22. Лица која су према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона стекла академски назив 

магистра наука односно магистра уметности могу стећи академски назив доктора наука односно доктора уметности  
одбраном докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, најкасније do 10 
09.2012. године. Магистри  уметности могу стећи и титулу  доктора наука уз претходно евентуално полагање 
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додатних активности, што процењује Комисија за подобност теме и кандидата.. После 10.09.2012. године могу по 
тим прописима да стекну докторат наука само ако пре одбране докторске дисертације имају најмање један рад са 
SCI листе. 

23. У креирању дужине трајања сваког од нивоа студијских програма, као и структуру студијског програма са 
компетенцијама завршених стручњака треба да учествују и друге одговарајуће институције ( на пример, коморе, итд) 

 
Национални савет треба да донесе следећа документа: 

a. стандарде за финасирање високошколских установа 
b. национални оквир квалификација и препознатљивост стручних назива при запошљавању; 
c. звања: 

• Основне трогодишње академске студије (180 ЕСПБ) –   ... основних акадесмких студија... ).  
• Основне четворогодишње академске студије  (240 ЕСПБ) дипломирани. ... основних академских 

студија..  
• Дипломске академске-мастер студије (ако су основне академске студије из исте области ) диплимирани 

... акадесмких студија–  мастер 
•  Дипломске академске-мастер студије  (ако  основне академске студије нису из исте области    мастер 

...академских студија 
• Дипломске струковне-мастер студије (ако су основне струковне студије из исте области ) диплимирани 

... струковних студија–  мастер 
• Дипломске струковне-мастер студије (ако основне струковне студије нису из исте области ) мастер 

...струковних студија 
• Специјалистичке академске студије  ( које заједно са дипломским академским мастер студијама вреде 

420 ЕСПБ) – дипломирани ... акадесмих студија – специјалиста магистар 
• Специјалистичке академске студије  ( које заједно са дипломским академским мастер студијама вреде 

360 ЕСПБ) – дипломирани ... акадесмих студија – специјалиста Специјалистичке академске студије  ( 
које заједно са дипломским академским мастер студијама вреде 420 ЕСПБ) – дипломирани ... 
акадесмих студија – специјалиста магистар 

• Основне струковне студије     струковних студија . бацхелор 
• Специјалистичке струковне студије  ) –  ... струковних студија – специјалиста 
• Докторске академске студије- доктор наука академских студија- 
• Докторске струковне студије - доктор  струковних студија- 

XVI скуп Тренд „Болоња 2010: стање, дилеме и перспективе“ 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 ХVII скупу ТРЕНДУ 2011 суштински допринесу бржој и ефектнијој 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 2011. 
 




