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Једанаести скуп Трендови развоја са темом ''Шта доноси закон о високом образовању'' – 
ТРЕНД 2005 одржан је на Копаонику од 7. до 10. марта 2005. године. На скупу је учествовало 64 
наставника и студената, представника са Универзитета у Србији и Универзитета у Скопљу као и 
представници Покрајинског секретаријата за образовање и културу АП Војводине. Учесници су 
представили и изложили три уводна предавања и 26 радова која се односе на теме скупа: 
 

• Нови закон о високом образовању (7 радова) 
• Државни-приватни универзитети/факултети-конкуренти или партнери (3 рада) 
• Академске и струковне студије (9 радова) 
• Практична решења (ЕЦТС,додатак дипломи...) (7 радова) 

 
На скупу се разговарало о досадашњим искуствима у примени Болоњских препорука на 
техничким факултетима, изради 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 2004. 
 
Учесници конференције сагласни су у следећим закључцима: 
 

1. Доношење Закона о високом образовању у тексту који је усаглашен са свим 
Универзитетима у Србији, неопходно је за улазак у Европски простор високог 
образовања. Недоношење овог Закона до конференције у Бергену (мај 2005) имало би 
озбиљне последице по високо образовање у нашој земљи. Не мењајући концепцију и 
основна опредељења Закона могуће је учинити одређена побољшања текста како је 
дато у наставку. 

2. На нивоу државе нема релевантних података о стварним потребама за одређеним 
високошколским профилима, што отежава аналитички приступ у овој области. Предлаже 
се надлежним министарствима спровођење истраживања којим би се установиле 
стварне потребе. 

3. Национални Савет треба да је структуиран из редова оснивача, професора, студената, 
као и представника привреде. 

4. Код приватних образовних установа треба кроз структуру Савета обезбедити заштиту 
интереса оснивача. 

5. У Закону нема механизама принуде и контроле за реализацију зацртаних циљева. 
6. Закон треба да садржи прецизније и временски довољно одређене прелазне одредбе 

како би се из досадашњих стања квалитетно прешло у ново стање савремених 
Болоњских принципа. Ово је значајно јер се наше друштво у целини па и високо 
образовање налази у транзиционим процесима, па су прелазне одредбе много важније 
него у земљама које прилазе Болоњским процесима без транзиције. 



7. Оснивачи високо школске установе треба да обезбеде услове за научно истраживачки 
рад и одговарајући материјални положај младих људи. Такође би требало омогућити и 
стални проток младих људи кроз високо образовне институције. 

8. Законом треба обавезати високе струковне школе да спроводе примењена 
истраживања. 

9. Акредитација високо школских установа треба да је транспарентна, без сукоба интереса. 
10. Закон треба да обавеже Национални Савет да у року од шест месеци донесе нормативе 

и стандарде услова рада на основу којих ће се финансирати високо образовање. 
11. Влада треба да дефинише нови начин финансирања високог образовања, а издвајања 

за високо образовање и истраживање треба да буде бар на нивоу просечном у ЕУ (око 
2% БНД). 

12. Недопустиво је да се у Закону укида обавеза континуалног оцењивања. 
13. Законом треба регулисати усклађивање постојећих академских и струковних звања. 
14. У погледу звања, предлаже се да се она категоришу у три нивоа: Назив после првог 

степена студија је дипл. инж. или бечелер (B.Sc.). Разлика између дипл.инж. (бечелер) 
са 180 и 240 ЕЦТС кредита (3 или 4 године студија) садржана је у додатку дипломе. 
После другог степена студија назив је магистар наука или мастер (М.Sc.), док после 
трећег нивоа доктор наука (Ph.D.). 

15. Неопходно је ажурирати регулативу која дефинише номенклатуру занимања. 
16. Факултет техничких наука у Новом Саду и Машински факултет у Нишу презентирали су 

модел основне структуре студија за које се планира да буду уз накнадну разраду 
имплементирани у 2005/2006 години (4+1+3 год. студија). Предлаже се да се о овим 
моделима дискутује на заједници техничких факултета и техничких виших школа Србије. 

17. Препоручује се групацијама сродних факултета и виших школа да координирано раде и 
размењују искуства ради обезбеђивања интерне мобилности. 

18. Планове и програме треба креирати на бази потребних профила, захтеваних исхода 
учења и компетенција. 

19. Покренута је иницијатива да се више школе укључе у састав универзитета. 
20. Разматран је модел организовања студентског парламента на 

факултетима/универзитетима и предлаже се да високо школске установе помогну 
њихово оснивање. 

 




