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XVII скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД 2011 
„Европа 2020 – Друштво засновано на знању“ 
Копаоник, 07-10. март 2011. године 
Седамнаести скуп „Трендови развоја“ са темом „Европа 2020 – Друштво засновано на 
знању“, који по 10. пут обрађује теме везане за реформу високог образовања, одржан је од 
07-10. мартa 2011. године на Копаонику. Скупу је присуствовало 132 учесника из 8 држава и 
40 институција – универзитета, факултета и високих школа струковних студија, Националног 
савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарства 
просвете, Министарства за науку и технолошки развој и Покрајинског секретаријата за 
образовање. Изузетно активно било je и учешће студената. 

У раду скупа активно су учествовали проф. др Радивоје Митровић, државни секретар у 
Министраству просвете и проф. др Милош Недељковић, државни секретар у 
Министраству за науку и технолошки развој. 

Разматране су следеће теме: 
• Европа 2020 / Србија 2020 – Нови стручњаци за индустрију 21 века (17 радова), 
• Високо образовање у Србији до 2020. (15 радова), 
• Мобилност студената – Укључење Србије у Erasmuns програме (7 радова), 
• Образовање у складу са природом - „Smart University“ („зелена“ енергија и 

рационално трошење енергије (3 рада), 
• Болоњске студије и тржиште рада - искуства (10 радова) и 
• Учење током живота: Нове могућности сарадње универзитета и привреде (11 

радова). 

Уводна излагања су поднели: 
• Проф. др Бранко Каталинић, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, са 

темом: Инжењери за иновативно друштво и 
• Проф. др Franc Čuš, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, са темом: 

The Bologna process beyond its initial deadline in 2010 – Bologna – what is next? 

Пратеће активности скупа ТРЕНД 2011 су билe: 
• Панел о структурним реформама у високом образовању у Србији и 
• Панел TEMPUS GOMES. 

Сви учесници су имали прилику да изложе своје реферате (укупно 63 реферата) и да 
изнесу предлоге који су допринели даљој реформи високог образовања у Србији у циљу 
укључења у европски простор високог образовања и истраживања (European Higher 
Education Area - EHEA, European Research Area - ERA), те да у дискусији помогну 
успешниом раду скупа. На крају су једногласно (акламацијом) усвојени следећи 

Закључци скупа ТРЕНД 2011 
„Европа 2020 – Друштво засновано на знању“ 

1. Учињен је значајан искорак у реформи високог образовања у Србији, заснованој на 
„Болоњској декларацији“, у периоду до овог скупа. Тај искорак се карактерише: 

• Успостављањем државне инфраструктуре као основе реформи (донет је Закон 
о високом образовању, успостављени су одговарајући органи – Национални 
савет за високо образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, 
КОНУС и СКОНУС и донети су одговарајући стандарди), 

• Већина високошколских установа су прилагодиле своје студијске програме и 
капацитете стандардима и завршиле су први корак акредитације или су у 
поступку акредитације. 

У наведеном смислу, реформа високог образовања у Србији заснована на „Болоњској 
декларацији“ је, без обзира на дилеме које постоје, неповратан процес. 
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2. Позитивни резултати реформе високог образовања у Србији огледају се у: 
• задовољавању формалних захтева стандарда везаних за студијске програме, 

процесе и карактеристике високошколских установа, 
• успостављање система обезбеђења и унапређења квалитета на 

универзитетима и факултетима, 
• скраћење времена трајања студија, 
• повећање компетентности наставника и сарадника универзитета/факултета и 
• повишену мобилност студената и наставника и сарадника. 

3. Недовољни резултати реформе високог образовања у Србији су првенствено: 
• недоследност у примени акредитованих правила студија (упис године студија 

уместо уписа наставних предмета, реализација наставног процеса „по старом“, 
оцењивање студената у више испитних рокова уместо континуално итд.), 

• снижавање критеријума квалитета једнократним одлукама државних органа 
(смањење броја ЕСПБ неопходних за наставак студија, повећање броја 
испитних рокова...), 

• недостатак подзаконских аката који су обавезни ради потпуне примене 
измењеног Закона о високом образовању (примери: листа звања на енглеском 
језику и акт о издавању диплома), 

• нерешен, до краја, систем финансирања високог образовања, 
• недовршен процес интеграције универзитета и 
• неадекватна контрола испуњености услова након давања дозволе за рад. 

4. Систем финансирања високог образовања у Србији неопходно је хитно и суштински 
променити у смислу да се финансира делатност за циљни број студената у Србији. 
Ова промена подразумева и већа издвајања за образовање и науку и доступност 
високог образовања што већем броју студената. У том смислу је неопходно да се 
усвоји нова Стратегија високог овразовања у Србији и, у складу са том стратегијом, 
да се усвоји нови Закон о високом образовању. 

5. Наставак реформе високог образовања у Србији неопходно је заснивати на: 
• Потпуном усклађивању студијских програма и капацитета високошколских 

установа европским стандардима за акредитацију, имајући у виду да ће 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета постати члан ENQA, чиме ће се 
индиректно извршити интернационализација и усаглашавање стандарда са 
европским QA; интернационализација високошколског образовања постаје 
услов његове одрживости те је важна компонента стратегије унапређења 
квалитета високошколских установа, 

• Потпуној примени и контроли стручне испуњености тих стандарда, без 
увођења краткорочних решења којима се од њих одступа, 

• Нагласку на квалитет студијских програма и исхода образовања који треба да 
буде заснован на вертикалној повезаности садржаја у циљу добијања знања 
употребљивог у пракси и креативности, а не искључиво на обиму израженом 
бројем ЕСПБ и ограничавању хоризонталне проходности, 

• Системском подстицању студија на даљину доводећи тај начин студирања у 
једнак положај са „класичним“, елиминацијом постојећих ограничења (30% од 
укупног броја студената, забрана полагања испита путем интернета...); Овај 
подстицај је посебно значајан у светлу потребе образовања целог живота што, 
поред основних и дипломских студија обухвата и друге облике образовања 
(курсеви, семинари и сл.), 

• Разради методологије провере и признавања неформално (на семинарима, 
курсевима, радионицама...) стечених компетенција и знања 

• Довољној компатибилности са студијским програмима у околини, 
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• Уважавању специфичности струка, посебно водећи рачуна о обезбеђењу 
могућности добијања одговарајућих лиценци, 

• Уважавању специфичности друштвене средине, 
• Етици у образовању, науци и уметности и 
• Резултатима спољне евалуације. 

6. Неопходно је, поред изложености спољној евалуацији, наставити са развојем система 
индикатора квалитета високошколских установа. 

7. Посебну пажњу посветити докторским студијама у погледу усклађивања капацитета 
са потребама и мотивима студената за упис на докторске студије. Посебно је 
потребно ојачати координацију између научне и образовне компоненте докторских 
студија, унутар одговарајућег министарства. 

8. Захтева се од КОНУС-а да хитно покрене иницијативу код надлежног министарства и 
Националног савета за високо образовање за доношење одговарајућих подзаконских 
аката којима ће се успоставити системско решење за издавање диплома. Тим 
решењем је неопходно јасно разграничити садржајне стандарде дипломе и додатка 
дипломи који ће бити јединствени на националном нивоу од елемената који ће бити 
слобода и одговорност универзитета. 

Недостатак наведених подзаконских аката изазивао је застоје у издавању диплома и 
нанео је велику штету угледу и имиџу високошколских установа, а свако даље 
одлагање ће изазвати и велику материјалну штету. 

9. Неопходно је даље подстицати мобилност студената (у оба смера - улазна и излазна 
мобилност) прилагођавањем процедура, првенствено везаних за „улазну“ мобилност 
као што су процедуре „признавања испита“, смештаја и исхрана гостујућих студената 
и „препознавања“. 

10. Реформу високог образовања треба да прати реформа научне делатности и 
реформа тржишта рада, ради међусобног усклађивања образовних и научних 
области и формалних профила занимања на тржишту рада.  

11. Крајње је време да се, од стране Националног савета за вискоко образовање, донесе 
Национални оквир квалификација. 

12. Неопходно је довршити процес интеграције универзитета, избегавајући замку његове 
централизације. Поред организационих промена потребно је, као један од основних 
услова интеграције успоставити јединствен информациони систем универзитета и 
иницирати интеграцију установа студентског стандарда у универзитет. За реализацију 
наведеног циља неопходно је што пре формирати радну групу која ће радити на овим 
пословима. 

 




