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Десети скуп Трендови развоја  
ТРЕНД 2004 
'''Интегрисани универзитет и техничке струке'' 
Копаоник, 8-11 март 2004. године 
 
 

Закључци конференције ТРЕНД 2004 

''Интегрисани универзитет и техничке струке'' 
 
 
Десети скуп Трендови развоја са темом ''Интегрисани универзитет и техничке струке'' – ТРЕНД 2004 одржан је 
на Копаонику од 8. до 11. марта 2004. године. На скупу је учествовало око 60 наставника и студената, 
представника са свих Универзитета у Србији и Универзитета у Српском Сарајеву као и представници 
Министарства за просвету Републике Србије и Покрајинског секретаријата за образовање и културу  
АП Војводине. Учесници су изложили два уводна предавања и 22 рада која се односе на теме скупа: 
 

• Примена Болоњске декларације –искуства (5 радова) 
• Структура и организација студија техничких наука (6 радова) 
• Квалитет образовног процеса (5 радова) 
• Интегрисани универзитет (6 радова) 

 
На скупу се разговарало о досадашњим искуствима у примени Болоњских препорука на техничким  
факултетима, прављењу нових планова и програма и нове огранизације студија, питањима унапређења и 
оцене квалитета студија и нове организације универзитета. Скуп је критички оценио шта су технички 
факултети урадили у наведеним областима у години дана која је протекла од прошлогодишњег скупа ТРЕНД 
2003.  
 
Учесници конференције сагласни су у следећим закључцима. 
 

1. Европски простор високог образовања постаје реалност из које проистичу наше обавезе које смо преузели 
потписивањем Болоњске декларације. 

2. У испуњавању ових обавеза постоје два учесника: држава са својим законодавним оквиром и извором 
финансирања и институције високог образовања.  

3. Примарна обавеза државе је израда стратегије високог образовања Републике Србије коју би морала да 
верификује Скупштина Републике Србије као дугорочан оквир развоја друштва (предложити до 2006 
године). Овај докуменат мора да обухвати план развоја у наредних 5, 10 и 20 година, као национални циљ 
са пројекцијома односа између струковних и академских студија, броја и процента популације која треба да 
има високо образовање, дефинише однос државе према високом образовању, стратегију потребе профила 
који су потребни тржишту рада, и у оквиру тога да дефинише положај основних инжењерских дисциплина и  
обезбеђење ресурса посебно финансирања. 

4. Држава мора до краја 2004. године да донесе закон о високом образовању у складу са европским моделима 
и стандардима и у оквиру њега регулише стабилне изворе финансирања (кроз посебан закон о 
финансирању високог образовања) и контролу квалитета високог образовања (у државном и приватном 
сектору) кроз поступак акредитације.  

5. Држава мора да обезбеди средства за спровођење реформе високог образовања. 

6. Направљен је велики помак у прихватању неопходности промена у институцијама високог образовања и у 
схватању интенција европског простора високог образовања и европског простора истраживања. 
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7. Позитивна пракса реформисаних програма и програма чија се реформа управо усваја потврђује да постоји 
воља за реформе и да су институције високог образовања на добром путу да се укључе у европски простор 
високог образовања.  

8. Учесници скупа посебно су истакли активности Факултета техничких наука у Новом Саду у прихватању 
реформи и организованом приступу променама у области инжењерских дисциплина као и на иницијативи у 
постизању сагласности на нивоу струке о основним правцима реформе као основе међусобне 
препознатљивости програма и мобилности студената и наставника у националом простору.   

9. Потребно је преиспитати постојећу организацију универзитета и изнаћи рационални и ефикасни модел 
организовањља универзитета који  треба да обезбеди интеграцију функција у домену стратешког 
планирања, стварања заједничких фондова који обезбеђују реализацију стратешких циљева, кадровске 
политике (јединствени стандарди избора у звања), међународне сарадње, јединствених стандарда 
квалитета, студентског стандарда, јединственог информационог система и рационалне реализације 
наставног процеса и јединственог поступка интерне акредитације студијских програма. Универзитет мора 
да обезбеди да се студент уписује на универзитет и да се наставник запошљава на универзитету. 
Трансформација универзитета треба да буде постепена.  

10. Институције високог образовања треба да приступе реформи наставног процеса са следећим циљевима: 

a. повећање ефикасност студија (скраћење просечног времена студирања), 

b. повећање флексибилности студија са више излазних профила у складу са потребама тржишта,  

c. прилагођавање европским стандардима контроле квалитета и увођење сопствених поступака и 
стандарда квалитета,  

d. припреме за увеђење три циклуса студија у складу са Болоњским процесима, при чему је за звање 
дипломираног инжењера неопходно 300 кредита,  

e. увођење јединственог информационог система на нивоу институције и целокупног система високог 
образовања и  

f. повећање атрактивности универзитетског образовања за студенте сва три циклуса студија.  

11. Краткорочни задаци институција високог образовања у техничким струкама су:  

a. увођење додатка дипломи на српском и енглеском језику (до краја 2004. године),  

b. увођење континуалног оцењивања студената и обезбеђење бар 50% валоризације рада студената 
током семестра (до краја 2004 године),  

c. евалуација наставног рада од стране студената (до краја 2004. године), 

d. увођење једносеместралних предмета (до краја 2005. године), 

e. увођење кредитног система компатибилног са европским системом преноса бодова (до краја 2005. 
године) и 

f. договор на нивоу техничких струка о броју кредита за прва два степена наставе (у годинама 3+2 
или 3.5+1.5 или 4+1). 

12. Oрганизацију и управљањe интегрисаним универзитетом успоставити постепено у две фазе са системом 
финансирања где свака јединица располаже зарађеним средствима. 

13. Веома важан аспект рада на Универзитету су научна истраживања. За ове намере потребно је значајније 
повећати постојећа издвајања.   

14. Формирање било које државне или приватне високошколске институције (факултета и/или унивезитета) 
мора проћи поступак иницијалне акредитације према процедурама и стандардима које је дефинисала 
републичка Комисија за акредитацију. 

15. Сваки факултет треба да направи сопствени елаборат о изводљивости трансформације у складу са 
Болоњском декларацијом. 

16. Учесници скупа у потпуности подржавају закључке са прошлогодишњег скупа ТРЕНД 2003. 
 




