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ТРЕНД 2007 
''Акредитација болоњских студија'' 
Копаоник, 5.-8. март 2007. године 
 
 

Закључци конференције ТРЕНД 2007 
''Акредитација болоњских студија '' 

 
Тринаести скуп Трендови развоја са темом ''Акредитација болоњских студија'', који по 6. пут 

обрађује тематику и проблеме реформе високог образовања одржан је од 05-08. 03. 2007. године у 
Конгресном центру Конаци-Сунчани врхови на Копаонику. У раду скупа учествовало својим 
присуством и/или са рефератом око 120 учесника представника 37 институција из Србије (Нови Сад, 
Београд, Чачак, Крагујевац, Краљево, Ниш, Суботица, Зрењанин и Сомбор), Македоније (Скопље, 
Битола), Словеније (Марибор), Словачке (Братислава) и Босне и Херцеговине (Тузла), који су 
изложили 55 радова. Учесници су највиши представници Покрајинског секретаријата за образовање 
и културу АП Војводине, универзитета, факултета и виших школа из Србије и региона, академске 
јавности, студентских организација и студената. 

Скуп је отворио др Золтан Јегеш, Покрајински секретар за образовање и културу АП 
Војводине, а на отварању су говорили и проф. др Илија Ћосић, декан Факултета техничких наука у 
Новом Саду, проф. др Радмила Маринковић-Недучин, ректор Универзитета у Новом Саду и проф. др 
Мирољуб Миливојчевић, члан Националног савета за високо образовање Републике Србије.  

Учесници су представили и изложили 4 уводна предавања и 51 реферата, који се односе на 
теме скупа: 

• Акредитација студијских програма (11 радова) 
• Еквиваленција и хармонизација наставног процеса (6 радова) 
• Самоевалуација и екстерна евалуација (12 радова) 
• Финансирање високог образовања (7 радова) 
• Искуства у примени болоњске декларације и новог закона о високом образовању (19 радова) 

Скуп је протекао у конструктивној атмосфери у којој су сви учесници имали прилику да 
представе своје реферате и доприносе развоју болоњског процеса, те да у дискусији изнесу нове 
идеје и мишљења и тиме помогну бољем разумевању тематике скупа и тиме успешнијем развоју 
високог образовања у Србији. 

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

простора високог образовања и истраживања (European High Education Area - EHEA, European Research Area 
- ERA), учесници XIII скупа ТРЕНД констатују: 

 
Потписивањем Болоњске декларације 2003. год. Република Србија се определила да прихвати 

европске смернице развоја високог образовања и комплетира реформу до 2010. године. 
Великим ангажовањем, првенствено чланова академске заједнице, у протеклих пар 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) и државе као законодавца.  

У том смислу учесници ТРЕНД-а 2007 доносе следеће закључке: 
 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

• 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 Србија, 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 оснивач је држава, тј. проценат издвајања из 
БДП (бруто домаћи производ) за високо образовање и истраживања, који треба да буде у складу са просечном 
стопом земаља ЕУ. 

Комисија за праћење болоњског процеса мора активно пратити све параметре остваривања овог процеса и 
о томе обавештавати или упозоравати академску јавност. 
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• Акредитација и финансирање 
 
Поступак акредитације је кључан процес у сређивању стања у високом образовању у Србији и 

усаглашавању квалитета високошколских установа и студијских програма.  
Акредитациони стандарди представљају веома добру основу за рад високошколских установа на 

успостављању, усавршавању и контроли система квалитета, као и за успешно спровођење читавог поступка 
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, академска заједница, 
експерти из различитих области, КОНУС (Конференција универзитета Србије) и министарства надлежна за 
област високог образовања и научноистраживачког рада. У том смислу, неопходно је у најскорије време 
предвидети додатна средства у буџету за 2007. год., којим ће се омогућити несметано одвијања наставног 
процеса на свим циклусима студија у академској 2007/8, као и средства за хармонизацију услова одржавања 
наставног процеса на високошколским установама са стандардима за акредитацију.  

Потребно је да оснивачи пруже финансијску подршку у процесу припреме акредитације (пилот) и самог 
процеса акредитације. Важна је добра сарадња универзитета и Акредитационе комисије у дефинисању 
неопходних или додатних упутстава за конкретну реализацију акредитационих докумената и то: 

 Дефинисање елемената студијских програма 
 Методологија израчунавања потребног броја наставника и сарадника 
 Категоризација група предмета.  
У случају акредитације студијских програма потребно је под стално запосленим подразумевати сваког 

наставника запосленог на Универзитету са пуним радним временом. Такође, важно је да процес акредитације 
започне од нивоа основних студија. 

У процесу 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 контроле и сл.  
 

• Модели финансирања високог образовања 
 

Постојећи модел финансирања државних високошколских установа заснива на нормативима и 
стандардима постављеним још 1995. год., а ажурираним 2002. год. (Уредба). Ови нормативи су застарели, не 
уважавају постојеће стање и константан су извор незадовољства наставног и ненаставног особља.  

У складу са одредбама ЗоВО (Закон о високом образовању), потребно је донето нове нормативе и 
стандарде рада на високошколским установама, који ће уважити актуелно стање развоја и бити подстицај за 
квалитетно али рационално пословање високошколских установа. На располагању је 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 дец. 2005.), на основу 
перформанси/резултата (у разматрању у Европи) и ваучерски (предлог приватних универзитета). 
 

• Допуна акредитационих стандарда (мерљиви параметри излазних компетенција)  
 

Предлаже се Акредитационој комисији да у сарадњи са академском заједницом и струковним удружењима 
(друштва инжењера, инжењерске коморе, КОНУС, заједнице факултета...) уложи напоре да у стандарде угради 
и мерљиве параметре излазних компетенција високошколских институција. 
 

• Допуне/промене Закона о високом образовању  
 
Предлаже се да се у ЗоВО уврсте и видови другог и трећег нивоа високог образовања струковних студија: 

1. практично струковне оријентисане мастер студије (МБА и сл.) 
2. практично оријентисане докторске студије (ДБА) 

Предлаже се да Министарство да тумачење положаја студената прве године први пут уписаних после 
доношење ЗоВО (шк. 2005/06. и 2006/07.), а по члану 124, тако да студенти уписани шк.2005/06. и 2006/07., 
дакле после ступања на снагу ЗоВО, студирају по новом студијском програму и новом закону, али по 
правилима и условима студирања у погледу финансирање по Закону о универзитету). Овај режим треба да 
важи до акредитације нових студијских програма. 

 
• Прилагођавање подзаконских аката донетих након ступања на снагу ЗоВО 
 
Предлаже се да Национални савет иницира што брже доношење националног оквира за квалификације у 

складу са европским оквиром, имајући у виду сва звања стечена по ранијим прописима. На овај ће се начин 
испунити обавеза коју је потребно испунити до конференције у Лондону.  



3 

Предлаже се да се поново размотри Правилник о обрасцима - изглед и садржај индекса, студентске 
картице, дипломе, додатка дипломе, евиденционих књига и др., те да се примена ових образаца поједностави, 
смањи непотребна администрација и усагласи са савременом технологијом. 

Предлаже се Министарству да иницира поступак значајно унапређење квалитета и хармонизације 
информационог система високошколских установа, као и целокупног високог образовања у Србији. У том 
смислу предлаже се увођење савремених информационих технологија у образовном процесу (студентских 
софтвера на факултетима и универзитетима, увођење електронског индекса, електронског оцењивања и др.), 
а у циљу транспарентности рада, објективности оцењивања и уважавања приватности студената. 

 
• Однос истраживачког рада и наставе 

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

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

 
• Квалитет и контрола квалитета 
 
Током процеса реформе високог образовања, високошколске установе ће морати да имају у виду 

неопходност развоја и испуњавња процедура за самовредновање са заједничким садржајем 
самоевалуационих докумената, параметара квалитета и њихових показатеља, а у складу са стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета наставног процеса.  

Такође, не сме се пренебрегнути чињеница да је контрола квалитета континуалан процес и да се током 
процеса морају усвојити одговарајућа документа (политика, стратегија, процедуре и успостављање 
одговарајућих органа) 

 
• Искуства у примени болоњског процеса 

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

постигао значајне помаке у правцу примене болоњских процеса. Ту су веома драгоцена искуства из 
Македоније и са низа факултета и виших школа у Србији. Сва она показују да је болоњски процес заживео, да 
се активно примењује, али и да су присутни одређени проблеми у реализацији, као и недовољно прихватање 
од свих наставника и сарадника. Неразумевања се нарочито огледају у недовољној примени принципа 
континуалног праћења рада и оцењивања студената, у унапређењу односа наставник/студент, побољшању 
материјалних услова рада, повећању учешћа студената у раду високошколских установа и др. 

Однос државних и приватних факултета/универзитета се мора даље унапређивати и поставити на 
равноправне односе.  
 

• Заштита права запослених и студената 
 

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

• Студентски стандард 
 

Висок стандард живота студената је кључни фактор њиховог квалитетног рада и учења. Из тог разлога је 
рационално и контролисано улагање у студентски стандард неопходни део успешне трансформације 
универзитета. 

 
• Тренд 2008   

 
Заузет је став да се концепција и тематика ТРЕНД-а задржи, али да се начин рада обогати и прилагоди 

актуелним потребама организовањем тематских вечери (case studies) са уводничарима и пратећим 
дискусијама везаним за тему дате сесије. 

Потребно је задржати досадашњу праксу објављивања Зборника радова, који би представљао основу за 
дискусије по појединим темама. 

Предлаже се да оквирна тема наредног научно-стручног скупа ТРЕНД 2008 буде „Искуства у процесу 
акредитације високошколских установа и студијских програма у Србији“. 
 
Организациони одбор и Kомисија за закључке ће пратити примену и спровођење ових 

закључака и извршити припрему нареднoг скупa ТРЕНД 2008. 




