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ТРЕНД 2006 
''Болоњски процес и примена новог закона'' 
Копаоник, 6-9 март 2006. године 
 

Закључци конференције ТРЕНД 2006 

''Болоњски процес и примена новог закона'' 
 

Дванаести скуп Трендови развоја са темом ''Болоњски процес и примена новог закона'', који 
по 5 пут обрађује тематику и проблеме реформе високог образовања одржан је од  
06-09. 03. 2006. године на Копаонику. У раду скупа учествовало је 120 учесника представника 
39 институција из Србије (Нови Сад, Београд, Чачак, Крагујевац, Краљево, Ниш, Суботица, 
Зрењанин и Сомбор), Македоније (Скопље, Прилеп), Хрватске (Загреб) и Босне и Херцеговине 
(Тузла), који су изложили 54 рада. Учесници су и највиши представници Покрајинског 
секретаријата за образовање и културу АП Војводине, универзитета, факултета, виших школа, 
академске јавности, студентских организација и студената. 
 

Учесници су представили и изложили 2 уводна предавања и 52 рада који се односе на теме 
скупа: 

• ИНТЕГРИСАНИ УНИВЕРЗИТЕТ И БУЏЕТСКА АУТОНОМИЈА (9 радова) 
• ХАРМОНИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА (7 радова) 
• АКРЕДИТАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА (14 радова) 
• ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ БОЛОЊСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (22 радa) 

 
Сагледавајући будућност високог образовања Србије као дела међународног, а посебно европског простора 

високог образовања и истраживања (EHEA, ERA) учесници XII скупа ТРЕНД (V) констатују: 
 
 

1. Доношењем Закона о високом образовању испуњен је тек један од предуслова трансформације система 
високог образовања у Србији и његовог усаглашавања са савременим европским и светским трендовима. 
Државни органи и високошколске установе морају да се стриктно придржавају обавеза 
дефинисаних Законом у погледу временских рокова за реализацију појединих одредаба. 

 
2. Неопходно је јасно дефинисање стратегије и политике развоја високог образовања  са исказаним 

стварним потребама за одређеним високошколским профилима коју би донела скупштина Републике 
Србија, јер се тек на основу усвојене стратегије могу прецизно дефинисати дугорочни и краткорочни 
циљеви. Стратегија мора дефинисати проценат издвајања из БНД  за високо образовање и истраживања 
који треба да буде  у складу са просечном стопом земаља ЕУ. 

 
3. Конференција универзитета и Конференција академија струковних студија  треба да  у што краћем 

времену формирају своја радна тела као облике перманентног рада на унапређивању високог 
образовања. 

 
4. Модел интегрисаног универзитета као система који у највећој мери обезбеђује рационално понашање, 

обезбеђивање и унапређивање квалитета и развоја,  представља реалну основу за трансформацију 
универзитета у Србији као средњорочног циља у наредних пет година. 

 
5. Трансформација садашњег стања   мора да се  одвија у фазама уз паралелни развој одговарајуће 

интегрисане инфраструктуре и успостављање компетентног и одговорног институционалног ауторитета на 
универзитету који ће постепено преузимати надлежности факултета. Облици инфраструкуре који ће 
омогућити ефикасно коришћење свих предности система интегрисаног универзитета, а чији развој и 
трансформацију треба посебно подржати су информациони систем, административни систем, нове 
јединице за унапређење сарадње факултета у настави и науци, успостављање система модуларне 
наставе на целом универзитету, институције студентског стандарда као дела система универзитета. Овај 
модел подразумева и постепено преношење надлежности за упис студената и запошљавање наставника 
на ниво универзитета. 

  
6. Потребно је што пре приступити дефинисању критеријума за склапање уговора између самосталних 

високошколских установа и Владе Републике Србије.  
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7. Да би се успешно спровела трансформација система високог образовања и увели механизми праћења и 
обезбеђења система квалитета и припреме за поступак акредитације потребно је обезбедити додатна 
наменска средства.   

 
8. Специфичности високог образовања у појединим регионим (нпр. питање образовања на језицима 

националних заједница) морају имати посебан третман и као такве и адекватно  финансирање.  
 
9. Што пре  морају да се  дефинишу услови издавања и изглед јавних исправа у високом образовању 

(дипломе, додатак дипломи, индекс и сл.) и номенклатура занимања у складу са ЗВО. 
 

10. КОНУС треба да утврди критеријуме еквиваленције студијских програма по старом и новом закону, на 
следећи начин:  

 
a. Ако стручна комисија факултета вреднује нпип са 300 бодова, кандидат аутоматски добија 

диплому завршених дипломских академских студија (мастер) 
b. Ако стручна  комисија факултета вреднује нпип са мање од 300 бодова, кандидату стручна 

комисија одређује додатне обавезе до 300 бодова 
c. Стручно веће универзитета врши верификацију 

 
11. Студентима  мора да се   у најкраћем  року обезбеди могућност да пређу на студијске програме 

припремљене у складу са новим ЗВО. Услове преласка на студијске програме у складу са новим ЗВО 
дефинише се правилником на нивоу факултета, при чему се узимају у обзир специфичности различитих 
година. Препоручује се: 

a. Да се утврди еквиваленција између претходних студијских програма и нових програма, узимајући у 
обзир оптеређење студената (изражено системом ЕСПБ бодова, у складу са чланом 29 ЗВО) у 
савлађивању предмета и-или групе предмета (модула) као и других активности за које је била 
предвиђена завршна верификација ( обављена пракса, одбрањени семинарски радови..) 

b. Да се омогући студентима који су на одговарајућим годинама на којима је по новом програму 
предвиђено завршавање основних (3 или 4 година, у зависности од дужине трајања предвиђене 
усвојеним новим програмом) или дипломских-мастер студија (5 година) (члан 25 ЗВО), уз примену 
претходно утврђене еквиваленцијеза положене испите и друге верификоване активности, да пређу 
на нови програм при чему се завршни рад по правилу вреднује се до 15 ЕСПБ на основним и до 30 
ЕСПБ на дипломским мастер студијама, и по правилу се оцењују. 

c. Да се студентима који су завршили магистарске студија или су у току омогући да се укључе у 
докторске студије на основу утврђене еквиваленције. 

 
12. До утврђивања области у оквиру поља од стране НС, треба задржати постојеће  области које се исказују 

кроз дипломе које се додељују.  
 

13. Универзитети треба да развијају и струковне студије свих степена.  
 

14. Да се вишим школама које имају одобрене студијске програме у трогодишњем трајању омогући добијање 
привремене дозволе за рад као високим струковним школама.  

 
15. Препоручује се групацијама сродних факултета, односно високих школа струковних студија, да 

координирано раде на формулисању стандарда и критеријума за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма у складу са међународоним искуствима, као и обезбеђивању интерне мобилности. 

 
16. Предлаже се да се на свим универзитетима формира Координационо тело студената које треба да 

представља организациони облик учешћа студената у раду и одлучивању на  универзитету до 
формирања студентских парламената. 

 
17. Искуства саопштена на скупу о трансформацији високог образовања у земљама региона (Мађарска, 

Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија), као и искуства стечена у фази формирања статута ВШУ 
треба пажљиво анализирати и користити за формулисање предлога за неопходне корекције ЗВО. 

 
18. Резултати представљени на скупу показују да је одређени број виших школа, факултета и универзитета је 

постигао значајне помаке у правцу примене болоњских процеса 
 

Организациони одбор и комисија за закључке ће пратити примену и спровођење 
ових закључака и извршити припрему за наредни скуп Трендови развоја 2007. 

 




