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ТРЕНД 2008 
''Ефикасност и квалитет болоњских студија '' 
Копаоник, 3.-6. март 2008. године 
 
 

Закључци конференције ТРЕНД 2008 
'' Ефикасност и квалитет болоњских студија '' 

 
Четрнаести скуп Трендови развоја са темом ''Ефикасност и квалитет болоњских 

студија'', који по 7. пут обрађује тематику и проблеме реформе високог образовања одржан је 
од 03-06. 03. 2008. 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, Крушевац, Ниш,  
Нови Пазар, Суботица, Зрењанин и Сомбор), Македоније (Скопље, Битола), Словеније 
(Марибор) и Босне и Херцеговине (Бања Лука), који су изложили 40 радова. Учесници су 
највиши представници Покрајинског секретаријата за образовање и културу АП Војводине, 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, универзитета, факултета и високих струковних 
школа из Србије и региона, академске јавности, студентских организација и студената. 

Скуп је отворила проф. др Радмила Маринковић-Недучин, ректор Универзитета у Новом 
Саду, а на отварању су говорили и др Бранко Видицки, испред Покрајинског секретаријата за 
образовање и културу АП Војводине, проф. др Илија Ћосић, декан Факултета техничких наука у 
Новом Саду, и проф. др Божидар Станић, представник ректора са државног Универзитета у 
Новом Пазару, проф. др Радојка Крнета, продекан са Техничког факултета у Чачку и проф. др 
Жарко Чучеј руководилац Темпус пројекта са универзитета у Марибору.  

Разматране су следеће теме: 
• Искуства у процесу акредитације (7 радова) 
• Ефикасност и квалитет болоњских студија (9 радова) 
• Болоњски студенти и тржиште рада (6 радова) 
• Измене Закона о високом образовању (4 рада) 
• Искуства у примени болоњске декларације и новог закона о високом образовању (14 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 XIV 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.  

Процес акредитације високошколских установа тече и даје своје прве позитивне 
резултате. Ова активност (први круг акредитације високошколских установа) се мора успешно 
привести крају уз максимално ангажовање Комисије за акредитацију и проверу квалитета, 
Националног савета за високо образовање, КОНУС-а, Министарства просвете и свих 
високошколских установа. Овај процес је додатно подстакао читав низ активности унутар 
високошколских установа (формирање одбора за осигурање квалитета, самоевалуацију и 
слично) и у овом смеру треба наставити, уз сталну размену искустава и давање примера добре 
праксе. 
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ЗАКЉУЧЦИ  

 Учесници XIV Тренда предлажу (захтевају) да сви релеванти чиниоци развоја високог 
образовања у Републици Србији утврде стратегију развоја високог образовања и динамику 
дешавања у наредном периоду (до 2010 године). 
 

Конференција универзитета Србије (КОНУС), Министарство просвете, Министарство 
науке, Национални савет за високо образовање, Национални савет за науку и Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета треба да разматрају и да се одреде по следећим темама 
дефинисаним као недовољно или никако решеним у нашем друштву: 

• Национални оквир квалификација, стручни називи и запошљавање и учење током 
читавог живота 

• Квалитетно и одговарајуће финансирање високог образовања у Републици Србији 
• Доградња и побољшање акредитационих стандарда у светлу уочених неусаглашености 
• Положај докторских студија и положај студената докторских студија, а посебно 

стипендиста Министарства науке у систему високог образовања и њихов статус у 
друштву 

• Мобилност студената у светлу преласка са једног студијског програма основних студија 
на други студијски програм дипломских – мастер студија и врста дипломе 

• Положај учења на даљину у систему високог образовања 
• Интеграција информационог система високог образовања у Републици Србији и 

информациони систем за акредитационе процесе 
• Мултидисциплинарне студије, сложени факултети и интегрисани универзитети 
• Именовање Комитет за праћење болоњског процеса на нивоу Министарства просвете, 

односно Републике Србије 
• Положај научне делатности у оквиру Високих школа струковних студија 
• Положај високошколских установа у оснивању (почетна акредитација) 

 
Посебно је разматрана имплементација Закона о високом образовању. Предлаже се да 

се уочени проблеми у примени овог закона превазиђу променом (допуном) Закона о високом 
образовању одговарајућим амандманима. У међувремену, треба донети одговарајућа 
подзаконска акта и постићи договор на КОНУС-у о истоветном поступању високошколских 
установа. 
 

XIV скуп Тренд ''Ефикасност и квалитет болоњских студија'' је у потпуности оправдао 
своје постојање и још једном показао колико је овакав догађај, као место пре свега размене 
искустава, важан.  
 

Предлаже се да наредни скуп ХV скуп ТРЕНД 2009 буде организован као вид сталне 
националне конференције о високом образовању КОНУС-а и да се у њеном склопу отвори 
електронски форум за on-line дискусију на одређене теме везане за унапређење високог 
образовања у Републици Србији. Зато још једном позивамо све релевантне чиниоце високог 
образовања у Републици Србији (Министарство просвете, КОНУС , Министарство науке, 
Национални савет за високо образовање, Национални савет за науку, Комисију за акредитацију 
и проверу квалитета, универзитете у Србији и све високошколске установе у Србији), као и у 
региону да учешћем у ХV скупу ТРЕНДУ 2009 суштински допринесу бржој и ефикаснијој 
трансформацији високог образовања и борби за његов виши квалитет.  

 
 
Организациони одбор и Kомисија за закључке ће пратити примену и спровођење 

ових закључака и извршити припрему нареднog скупa ТРЕНД 2009. 
 




