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Друштвени медији и реформа високог образовања у Јапану и Србији 

 

Резиме 

 

    Живимо у време четврте индустријске револуције, односно у дигиталном добу. У 

њему управљање информацијама значи управљање знањем. Ново доба намеће и нове 

системе образовања, па се високо образовање често реформише, рађају се нове 

професије. Какве су реформе образовања у Србији и Јапану? Прате ли потребе 

друштва? Колико им у томе помажу јавни сервиси (РТС и НХК) и да ли стварају климу 

погодну за те реформе? И медији се брзо развијају и добијају нове форме које могу да 

се користе и у образовне сврхе, поред оне информативне. 

     Медији генерално прате високо образовање, па самим тим и у великој мери утичу на 

његову реформу. Чланови академске заједнице – студенти, професори, декани, 

ректори, као и ресорни министри и саме владе, истовремено су у главној улози у 

емисијама и на програмима посвећеним високом образовању. На тај начин знатно 

утичу на садржај и поруке које се упућују јавности.       

      Вредности једне културе нису вредности друге културе. Ипак има и заједничких 

тема, а то су пре свега умрежавање универзитета и њихова интернационализација. 

 

Кључне речи: високо образовање, универзитет, реформа, Болоњска декларација, 

професори, студенти, медији, РТС, НХК, Србија, Јапан 

 

Шифра научне облати: друштвене науке 

 

Ужа научна област: орјенталистика 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

Social Media and Higher Eduation Reform in Japan and Serbia  

 

 

Abstract 

 

 

     We are living in an era of fourth industrial revolution, namely in the digital era. In it, 

managing information means managing knowledge. That new era also enforces new systems 

of education so that high education is frequently reformed, new professions emerge. What are 

educational reformes in Serbia and Japan like? Do they go in line with needs of the society? 

How do public broadcasters, RTS and NHK, help in that and to what extent, do they create 

favorable environment for those reforms? Media are also developping speedily, getting new 

forms that can be used for educational purposes, besides informational one. 

 

     Generally speaking, media follow high education and in that way influence its reform, to 

large extent. Members of the academic commnity – students, professors, deans, rectors, 

relevant ministers and governments take the leading role in broadcasts, programs dedicated to 

high education. In that way, they immensely influence content and messages that are 

conveyed to the public. 

 

     Values of one culture are not identical to values of another culture, but there are common 

topics, primarily universities networking and becoming international. 

 

Key words: Higher education, University, Reform, Bologna Declaration, Professors, 

Students, Media, RTS, NHK, Serbia, Japan  
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1. Увод   

    

       С почетком 21. века, сваке друге године у једној од земаља потписница Болоњске 

декларације, одржавају се Конференције министара образовања на којима се оцењује 

оно што је урађено у реформи. На конференцији у Лондону 2007. године, Србија је 

оцењена четворком, пласиравши се међу првих десет земаља за оно што је урадила у 

високом образовању. То је уједно била и највиша оцена на Министарским 

конференција. Међутим, Универзитет у Београду иде даље, па се захваљујући научним 

достигнућима и другим параметрима 2012. године први пут нашао на Шангајској листи 

међу првих петсто универзитета на свету, односно међу један и по одсто најбољих.   

       Универзитети у Јапану, негујући дугу конфуцијанску традицију, стварају друштво 

засновано на знању. Јапан је земља која на азијском континенту има највише 

Нобеловаца. Јапанска реформа је функционална, има конкретне циљеве и не поводи се 

за политиком. Престижне школе поседују добре контакте са прстижним и добро 

плаћеним фирмама, па дипломци брзо долазе до посла. На Шангајској листи 2012. 

године, међу првих сто универзитета четири су била из Јапана (Токио, Кјото, Осака, 

Нагоја), а међу првих 500 било је укупно 20 јапанских универзитета.... 

       Како је реформа високог образовања и у Србији и у Јапану перманентан процес, 

важну улогу у представљању њених циљева, задатака и функција могу да играју 

медији, пре свега јавни сервиси. Јер „Медији немају слободу да стварају непостојеће 

друштвене вредности, иако могу утицати на начин на који ће се друштвене вредности 

исказивати.“(Лоример 1998:312) 1 

 

1.1. Предмет дисертације 

 

       Образовање у Србији и Јапану је потпуно другачије друштвено вредновано. У 

Србији није довољно развијена свест о значају образовања, док земље са дугом 

конфуцијанском традицијом образовању дају посебно место. Оно има важну функцију 

у развоју друштва, привреде, културе. Зато важну улогу у трансмисјији - преношењу 

знања и његовом ширењу имају медији. 

         Реформа високог образовања је дуг и озбиљан процес. У модерном друштву 

управљање информацијама је управљање знањем, па се улога медија у реформи 

образовања огледа и кроз функцију модернизације друштва. 

       Тема „ Друштвени медији и реформа високог образовања у Јапану и Србији“ 

полази од претпоставке да су корисници друштвених медија исцрпно и континуирано 

обавештавани о свим најважнијм збивањима током реформе високог образовања, како 

у Србији тако и уЈапану, као и у другим високоразвијеним земљама. 

       Под друштвеним медијима у овом раду мисли се на медије државних институција, 

пре свега на медијски јавни сервис земље, који је директно у функцији друштва.  

        РТС (Радио-телевизија Србије) има обавезу да информише, образује и забавља, па  

_______________ 

1 Лоример Роленд, Масовне комуникације, Клио,1998.; стр.312 
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као таква може да одигра важну улогу у политичком, друштвеном и културном животу 

Србије. Исту улога има, на пример, НХК (Japan's national public broadcasting 

organization - Јапанска национална јавна радио-дифузна организација) као и друге 

радио-дифузне корпорације (медијски јавни сервиси) у свету. 

 

1.2. Циљеви и хипотезе 

 

       Циљ истраживања је да се на основу објављених прилога, ексклузивних интервјуа   

и претходних радова са научних конференција дође до валидног закључка да ли су, ако 

су и колико главна питања реформе високог образовања у програмима јавних сервиса, 

РТС-а, као и НХК-а, у складу са интересима главних учесника у том процесу: 

студената, професора и друштва у целини. 

 

        Такође рад треба да представи значај односа медија и институција високог 

образовања, њихову добру комуникацију на путу ка друштву заснованог на знању.  

       
1.2.1  Хипотезе 

      Општа хипотеза: Реформа високог образовања и код нас и у свету је дугорочан 

процес и велики изазов. Медији у Србији и Јапану генерално прате и информишу о 

високом образовању.  

       Прва посебна хипотеза: Главни актери високог образовања: студенти, професори, 

декани, и ректори универзитета, Влада и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја истовремено су били у главној улози и на ТВ програмима и тако утицали на 

садржај и поруке јавности. За разлику од РТС-а,  НХК има образовни канал, па самим 

тим и већу улогу и одговорност. Тиме медији поспешују улогу високог образовања у 

савременом друштву. 

 

       Друга посебна хипотеза: Медији знатно утичу на садржј и поруке јавности о 

високом образовању код нас и у Јапану. Гледаност тих програма и емисија је велика, а 

њихове садржаје и поруке гледаоци су добро примили и декодирали.  

 

       Трећа посебна хипотеза: Ти програми су утицали на процес реформе, а реформа на 

садржај програма и ТВ емисија, показујући колике су и какве њихове узрочно-

последичне везе. 

 

       Извори  података су вести, коментари, репортаже интервјуи и посебне емисије 

РТС-а и НХК-а; извештаји ректора, званична документи са међународних скупова о 

Болоњској декларацији, препоруке, планови и стратегије Министарства просвете и 

Владе Србије, као и Министарства образовања, културе, спорта, науке и техлологије 

Јапана.  
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1.3. Структура, теоријски оквир и методологија рада 

        

       После уводног дела, у којем смо поставили предмет, циљеве и хипотезе рада, 

следи део који говори о улози медија у савременом друштву. 

        Потом истражујемо улогу високог образовања у савременом друштву и 

представљамо најзначајније јапанске теорије учења. Како образовање данас више не 

подразумева пуко преношење знања са наставника на ученика, већ оно треба да га 

научи да учи и да током читавог живота усавршава своја знања и стечене вештине, 

говоримо и о аутономији учења. Многе европске земље су потписнце Болоњске 

декларације, па показујемо и њене ефекте у нас. 

       У савременој настави страних језика све више се говори о аутономији учења и 

аутономији ученика. Парадигма аутономије учења показује нам пут како треба да 

научимо да учимо. „Верујем да истински ефикасно учење подразумева раст аутономије 

ученика у погледу како процеса тако и садржаја учења, али исто тако верујем да је за 

изградњу аутономије код већине ученика, неопходан увид, стимуланс и смернице 

доброг наставника.“ (Дејвид Литл, 2000)(2) Дејвид Литл сматра да аутономија учења 

унапређује вештине говора, слушања, читања и писања страног језика. Оне могу да се 

стекну самостално или у сарадњи са другим ученицима, студентима. Потврду да је ђак, 

односно студент заиста њима овладао може да да само квалификовани ментор (што 

показујемо на примеру уџбеника „Канђи“). 

       У наредном поглављу говоримо о томе како медији виде високо образовање у 

Србији и какве су њихове узрочно-последичне везе. Проверавамо да ли су главни 

актери високог образовања – студенти, професори, декани, ректори, ресорни министри 

били главни актери и на ТВ програмима и на тај начин утицали на садржај и поруке 

упућиваних јавности.  

       Следи приказ медијске слике о високом образовању у Јапану. За разлику од РТС-а 

НХК – Јапанска национална телевизија (јавни сервис) има читав канал посвећен 

образовању; а корисник, захвањујући најсавременијим технологијама, може сам да 

креира свој програм и оно што ће да гледа, а потом и подели са својом генерацијом или 

професорима.  

       У упоредној анализи доносимо и анкету и ексклузивне интервјуе рађене за овај рад 

са српским студентима, професорима, деканима, ректорима, министрима образовања у 

Србији, као и студентима и професорима јапанских универзитета. 

 

_______________       

2 Little, D. (2000a). Learner autonomy and human interdependence: some theoretical and practical 

consequences of a social-interactive view of cognition, learning and language. In B. Sinclair, I. McGrath and T. 

Lamb (eds), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions, Harlow: Longman/Pearson Education. 

15-23. 
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1.3.1  Методе истраживања 

 

      У раду ће бити коришћене кванитативне и квалитативне методе истраживања. При 

анализи садржаја и порука емитовних прилога, пакета, ексклузивних интервјуа, анкета 

и емисија, послужили смо се аналитичко-дескриптивном и упоредном методом. Због 

природе медија, анализа садржаја је истовремено била потребна и за доказивање и 

извлачење поузданих закључака. 

       У реализацији истраживања коришћен је анкетни упитник.  

       Упитник се састојао од 14 питања на које је одговорило 13 професора 

универзитета, министара просвете и студената (представника највиших студентских 

тела) из Србије - и још 7 додатних питања за студенте. Питања су се односила на 

реформу високог образовања, добру међународну позицију Универзитета у Београду, 

аутономију универзитета, сарадњу студената и професора, сарадњу са јапанским 

универзитетима, колико медији скрећу пажњу и стварају климу која погодује 

образовању... А код студената нас је интересовало и мишљење о томе шта су добили 

реформом високог образовања, колико су студентски парламент и СКОНУС оправдали 

своју сврсисходност, колика је стварна мобилност студената. Анкета је спроведена 

2015. године. 

       Јапански учесници анкете, њих 30-оро одговарило је на 8 питања – о сарадњи са 

српским универзитетима и студентима, реформи, друштву заснованом на знању, улози 

медија у креирању високог образовања и колико прате такве програме. Анкете су 

спроведене на међународним научним конференцијама 2016. и 2019. године, а 

анкетирани су и професори из Јапана који су марта 2019. године одржали низ 

предавања студентима јапанског језика Филолошког факултета Универзитета у 

Београду.  

       Како Филолошки факултет УБ организује такмичење у познавању јапанског језика 

и културе под називом “Balkan Japan Bowl“, анкетирани су и учесници такмичења као 

и студенти јапанологије на предавањима. 

 

1.3.2   Узорак истраживања  

       За узорак истраживања изабран је један део емитованих рубрика и емисија које су 

приказане на Првом и Другом програму РТС-а, а које говоре о високом образовању у 

Србији од маја 2007. године и Министарске конференције у Лондону, до уласка 

Универзитета у Београду на Шангајску листу августа 2012. године; као и неких 

рубрика новијег датума, а које се тичу сарадње српских и јапанских универзитета, и 

неке емисије и садржаји НХК доступни путем интернета.  
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2. Улога медија у савременом друштву 

 

        У Члану 3 Закона о јавним медијским сервисима стоји: „Основна делатност јавног 

медијског сервиса у функцији је остваривања јавног интереса дефинисаног овим 

законом, а подразумева производњу, куповину, обраду и објављивање радио, 

телевизијских и мултимедијалних садржаја, нарочито информативних, образовних, 

културно-уметничких, дечјих, забавних, спортских, верских и других који су од јавног 

интереса за грађане, а који за циљ имају остваривање људских права и слобода, 

размену идеја и мишљења, неговање вредности демократског друштва, унапређивање 

политичке, полне, међунационалне и верске толеранције и разумевања, као и очување 

националног идентитета српског народа и националних мањина, као и пружање аудио и 

аудио-визуелних медијских услуга и објављивање електронских издања као услуга од 

јавног интереса.“ 3 

     „... Масовни медиjи су усмерени на велику публику из чега произилази тенденција 

ка стандардизацији и стереотипности у њиховом садржају....масовне комуникације су 

јавне мада то не подразумева и њихову отвореност и доступност свима....Средства 

масовних комуникација могу да остваре истовемено контакт са великим бројем људи, 

удаљеним од извора и међусобно просторно одвојеним, што доприноси не само брзини 

и ширини дифузије информација, већ и обликовању реакција и понашања људи у 

правцу једнообразности... Публику чини скуп појединаца које уједињује заједничко 

поље интересовања, упражњавање идентичног или сличног облика понашања и 

отвореност ка активностима усмереним на заједничке циљеве...  

      Ако су некада средства масовних комуникација била релативно одвојена једно од 

другог, она су данас међусобно тесно повезана. Захваљујући напретку технологија, а 

пре свега убрзаном ширењу интернета, ова средства се не само умножавају /видео-

игрице, ЦД, мобилни телефони, сателитске антене, кабловски линкови/ и преплићу, већ 

се битно мења и њихова улога у друштву, и начин њиховог деловања. Целокупно 

друштво бива умрежено /Мануел Кастелс/. 

     ...Још је Маршал Маклуан шездесетих година 20. века упозоравао „да је медиј 

порука“, односно да електронски медији од целог света стварају једно „Глобално село“. 

С друге стране, представници Франкфуртске школе су истицали како ширење 

масовних, стандардизованих производа „индустрије културе“ битно умањују 

способност људи и спремност за слободно и критичко промишљање битних 

друштвених питања. Идући корак даље, неки постмодернистички орјентисани 

мислиоци, попут Жана Бодријара, тврде да масовни медији, а поготову они 

електронски, не само да нас обавештавају о свету, него и одређују какав он заправо 

јесте....“ (Мимица, Богдановић 2007; 300-302)4 

________________ 

3 Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник, 2015  

4 Мимица, Аљоша и Марија Богдановић, Социолошки речник, Завод за уџбенике, Београд, 2007, стр.300-     

302   
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     Колика и каква је улога медија у савременом друштву показаћемо кроз рад домаћег 

јавног сервиса - Радио-телевизије Србије. 

 

2.1. Сарадња јавних сервиса 

 

     Медијски јавни сервиси сарађују. Тако на пример, Радио-телевизија Србије сарађује 

са НХК-ом. Одабрани садржаји доступни су преко Јапанске фондације, а о спровођењу 

договореног брине Амбасада Јапана у Србији. Уредници програма бирају садржаје које 

ће гледаоци у Србији моћи да гледају. У плану је да две серије буду емитоване и путем 

Интернета (биће обезбеђена и ОТТ права). Гледаоци РТС-а тако су могли да виде 

документарне емисије посвећене образовању, филмове, укључујући и цртане филмове. 

После приказивања пише се извештај о свакој емитованој емисији (колико је било 

гледалаца, колики је рејтинг, колико је рекламирана....)  

      Сарадња је успостављена преко Јапанске амбасаде 2015. године и то тако што су 

РТС-у понуђени програми разних јапанских дистрибутера између осталог и програми 

НХК-а. 

       Програми се емитују 3 пута у лиценцном периоду уз 3 репризе у оквиру 24 часа од 

премијерног емитовања. Најчешће се емитују на РТС3 И РТС2. Гледаност је у складу 

са просечном гледаношћу и рејтингом РТС 2 И РТС3. 

       Ево и неких од примера јапанских програма образовно-научног карактера који се 

2019. године емитују на РТС3. 

 

- Склад живота у Јапану http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-
3/3144690/svakodnevni-sklad-zivota-u-japanu-prostor-1-5.html 
 

-Традиционална јапанска култура http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-
3/3454033/tradicionalna-japanska-kultura-japanski-muzicki-instrumenti-

716.html 
 

- Кјото вртови http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3370780/price-o-
drevnim-vrtovima-kjota-1-deo.html 
 

- Барасу http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/2934950/-barasu-
razotkrivanje-japanskih-izuma-.html 
 

 

 

2.2 Улога Размене у ТВ систему 

 
 

    Свакодневно путем размене стижу рубрике из целог света, па и из Јапана. Своје 

место пре свега налазе у емисијама Информативног програма – углавном Дневника. 

Тако је на пример, 11. марта 2019. НХК у свет послао подсећање на разорни цунами 

2011. године. 

     Прича која стигне путем размне осим визуелног има и свој текстуални део како би 

била боље обрађена за емитовање: 

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3144690/svakodnevni-sklad-zivota-u-japanu-prostor-1-5.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3144690/svakodnevni-sklad-zivota-u-japanu-prostor-1-5.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3454033/tradicionalna-japanska-kultura-japanski-muzicki-instrumenti-716.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3454033/tradicionalna-japanska-kultura-japanski-muzicki-instrumenti-716.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3454033/tradicionalna-japanska-kultura-japanski-muzicki-instrumenti-716.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3370780/price-o-drevnim-vrtovima-kjota-1-deo.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/3370780/price-o-drevnim-vrtovima-kjota-1-deo.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/2934950/-barasu-razotkrivanje-japanskih-izuma-.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/255/rts-3/2934950/-barasu-razotkrivanje-japanskih-izuma-.html
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March 11th marks the eighth anniversary of the major earthquake that hit northeastern Japan and 
the ensuing nuclear accident at the Fukushima Daiichi plant.  
 
The magnitude-9.0 earthquake occurred off the coast of the northeastern Tohoku region at around 
2:46 PM on March 11th, 2011. A quake-induced tsunami higher than ten meters hit the coast of 
Tohoku and Kanto regions.  
 

Japan's National Police Agency says that as of March 8th, 15,897 people had been confirmed dead, 
and 2,533 others are still missing. At least 22,131 people have died from the 2011 disaster, 
including those whose health deteriorated while evacuating.  
 
Many problems have been left unresolved in the affected areas, including a declining regional 
population and elderly people living in isolation.  

 

People in some disaster-hit areas started their day by remembering those they lost. 

Shotlist 
Iwate Prefecture, Rikuzentakata City  

LS: The miracle pine tree, that survived the 2019 earthquake and tsunami and was restored 
through the preservative treatment  
 
Miyagi Prefecture, Ishinomaki City  
UP: Flower buds wet in the rain  
GV: A man looking into the disaster-hit area  

 
Iwate Prefecture, Otsuchi Town  
GV: A man offering a prayer to the guardian deity of children  

 
Miyagi Prefecture, Sendai City  
GV: A man praying to the ocean  
 

Miyagi Prefecture, Natori City  
UP: A man offering a prayer  
 
Miyagi Prefecture, Ishinomaki City  
UP: A woman saying, "I feel like time really flies. It's been a struggle to move on with life. Things 
haven't returned to the peaceful way they were before the disaster."  
 

Fukushima Prefecture, Hirono Town  
GV: An office for decommissioning workers for the nuclear reactors  
GV: The workers offering silent prayers as a mark of condolence for the victims  
UP: A worker saying, "We have a sense of duty to accomplish our goals. We will do our best to 

meet to people's expectations. We are hoping our work will lead to their hope."  
 

Fukushima Prefecture, Soma City  
UP: A woman saying, "Eight years have passed, but I still feel like I could cry. I hope to continue 
making efforts to promote the restoration and reconstruction."5 

 

    Случај је хтео да екипа РТС-а марта 2011. године прати посету тадашњег 

председника Србије Бориса Тадића Јапану. Екипа је остала неколико дана дуже како би 

снимила емисију о Јапану, а онда ју је затекао цунами, тако да је свакодневно 

извештавајући о ономе што се управо дешавало, остала знатно дуже од планираног 

времена. У најави емисије „Јапан – земља која дрхти, народ који стоји“ пише: „Јапан је 

на многе начине импресивна земља. То је трећа економија света, која све сировине  
 
 

5 Међународна размена, РТС, 11.март 2019. 
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мора да увози, а с друге стране, један је од највећих светских извозника. У Јапану се 

технолошки живи у будућности по принципима из прошлости. У тој земљи је у марту 

боравила екипа РТС-а како би снимила репортажу о земљи о којој смо много чули, а 

реално веома мало знамо. Током те посете, Јапан је задесила највећа катастрофа од 

Другог светског рата - највећи земљотрес у историји и цунами.  

Видећемо Јапан у највећем сјају, али и у тренуцима највеће драме. О Јапану говоре 

јапански политичари, уметници, али и Драган Стојковић Пикси и Јадранка Стојаковић, 

људи са простора бивше Југославије који су тамо изградили значајне каријере.  

Аутори емисије су Ненад Љ. Стефановић и Зоран Станојевић, сниматељ Дејан 

Јовановић.“6  

     На примеру ове емисије осим информативне, можемо да видимо образовну 

функцију јавног сервиса. Многима који вероватно никада неће стићи до ове азијске 

земље, приближила је политички систем, економију, образовање, културу, религију. 

Тако сазнајемо да је те 2011. године било је 4,5 одсто незапослених, па је Влада 

буџетом за ту годину стимулисала отварање нових радних места и додатно образовање 

за оне који траже посао. У емисији смо видели како студенти Универзитета у Окајами 

уче српски. Катедру за српски језик ту је држао професор Мићитака Сузуки који је у 

Србију дошао 1975. године као студент историје уметности (а професор је дао и 

интервју за овај рад )... 

      Са развојем технике мења се и систем рада размене. Сада приче - фајлови стижу 

путем интернета. Вести се шаљу током 24 часа. Активне чланице Евровизије су све 

европске земље, док је НХК придружени члан, који готово сваки дан пошаље по неку 

причу (углавном су то политичке теме или приче о култури). Путем Евровизије тако је 

окупљено 115 медијских партнера из преко 50 земаља. Не стижу само радио и ТВ 

прилози, већ су укључене и друштвене мреже, па дневно пристигне и по неклико 

десетна прилога са друштвених мрежа. Евровизија њихову веродостојност посебно 

проверава (када и где су настали...ауторство..UGS: user generated content.) Тако дневно 

стиже више од стотину прилога, али ту је исто тако и неколико сати живих преноса 

(музичких и других програма). Ту су и америчке мреже, пре свега CBS, британски 

јавни сервис – BBC. РТС користи и три агенције Асошијетед прес (Associated Press -

АР), Ројтерс (Reuters)  и прилоге нове чланице - Франс прес-а (Agence France-Presse).  

       Међутим, Евровизија полако губи чланство – Француска се повукла. Разлози леже 

првенствено у финансијама. Чланство у Евровизији се плаћа, а сада новим медијима 

стижу информације за које се издваја мање новца. Сателитска мрежа губи битку са 

интернетом. 

      Постоји и Дечија Евровизија. Током дана стижу прилози посвећени деци - њиховом 

школском животу, проблемима, манифестацијама. Ту су и регионалне размене: 

      ЕРНО – Југоистчне Европе 

      ЕРНЕ – Пољска, Чешка, Словачка 

_______________ 

6  http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/rts-1/879454/japan---zemlja-koja-drhti-narod-koji-stoji.html    
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      ЕРНМ – Медитеранска, чланице су све медитеранске земље        

      Број прича које РТС шаље у свет се разликује од године до године. У прва три 

месеца 2019. године, послали смо 97 прича, што у ЕВН, што у ЕРНО размену. То је 

иначе наш просек, бар једна до две приче дневно. 

      Оно што им је интересантно - увек време (врућине, кише, поплаве...), саобраћајне 

несреће (и све везано за саобраћај, велике гужве нпр.), избори (предизборне кампање, 

кандидати, отварање биралишта, реаговања, анкете...), протести и демонстрације, 

обележавања већих националних, верских празника, посете државника, али и тзв "меке 

приче", ако је слика добра (на пример, имали смо фину слику са отварања синагоге у 

Новом Саду). 

      У регионалну размену често шаљемо отварања и затварања фестивала, сајмова, 

конференција, као и занимљиве приче које се понекад појављују у Србији данас или 

Јутарњем програму и сл. 

   „ Једна ствар је јасна. Како се ТВ емитовање буде све више везивало за компјутере и 

напредне телекомуникације, постајаће све више мултимедијално по природи. Иако су 

трошкови развоја технологије огромни, а економија нових медија биће сложена, може 

се очекивати да ће на дуги рок трошкови увођења те технологије нагло пасти. Доћи ће 

до тога да неки ТВ емитери буду налик „електронском издаваштву““.(Humphreys:302) 7 

     Размена је истовремено програмски и технички посредник у настојању редакције да 

што пре дође до праве слике о свим важнијим догађајима у земљи и свету и обезбеди 

предност у односу на друге телевизије. 

     Програмски трендови су, међутим, у корист слике у реалном времену, а ње нема без 

модерно опремљене и врло организоване домаће и међународне размене. Нове 

технологије, сателитске и интернет мреже, само увећавају место и улогу размене у ТВ 

систему. Нови програмски и технолошки изазови траже нову концепцију и стратегију 

развоја ТВ радиодифузног система, па и размене као интегралног дела.   

 

2.3.  Историјат веб-сајта РТС-а 

 

     Први сајт РТС-а поставила је служба Технике РТС-а 1999. године. Сајт је ажуриран 

једном дневно (после Дневника 2) и садржао је само најважније вести дана. Редакција 

Телетекста 2001. године преузима ажурирање сајта, а 2002. сајт је технички и визуелно 

модернизован. Годину дана касније сајт је номинован за главну награду у званичној 

конкуренцији такмичења „Prix Europa " у категорији интернет остварења. У 2004. 

години добија награду IT Globus часописа Mikro PC. 

     Редизајнирани Интернет портал Јавног медијског сервиса активиран је, са новим, 

српским, доменом: www.rts.rs, 28. јуна 2008. године, вишеструко увећавши број посета 

у односу на претходни период. Тиме се РТС сврстао међу водеће "онлајн" медије у 

Србији и у сам врх интернет издања регионалних јавних сервиса. 

_______________ 
7  Мass Media/ Media Policy in Western Europe, by Peter J.Humphreys, стр. 302   
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     Новоформирана редакција, као део Информативног програма РТС-а, функционише 

према професионалним стандардима јавних сервиса и природи медија: Информације на 

сајту морају бити тачне (проверене) и брзо постављене, уз вишекратно "освежавање" 

главних вести. Гледаоцима се оставља могућност да их коментаришу.      

     Уосталом „једно од највећих изазова за медије у последњим годинама - а он ће и 

даље добијати на снази јесте потенцијал и утицај нових информационих и 

комуникационих технологија на форму и садржај медијских производа, процес у коме 

се медијске поруке стварају и прихватају и утичу на улогу медија у друштву. Такви 

изазови, наравно, нису новијег датума и историја масовних медија представља историју 

технолошког развоја с далекосежним друштвеним последицама и импликацијама у 

сваком стадијуму развоја медија.“ (Бригс, Кобли 2005: 275) 8 

 

     „Од свих развојних тенденција у НИКТ ( новим информационим и комуникационим 

технологијама) које тренутно утичу на медијску произвадњу и потрошњу, најзначајнији 

је вероватно утицај Интернета – гобалне мреже повезаних компјутера која се 

непрестано шири - познате и као информатичка магистрала – којом информације могу 

да се преносе у до сада невиђеним размерама... Како се Инетрнет развија, а 

инфраструктура постаје софистициранија, постало је уобичајено да се „ „виртуелна  

конверзација“ обавља у „сајберпростору“, што значи да многи корисници размењују  

поруке готово истом брзином као кад би се налазили у истој просторији.....Али значај 

Интернета за медијску културу иде даље од тога да буде само још један скок у брзом 

ширењу информација. Он представља у потпуности нов медиј, који користи огроман 

потенцијал који модерни компјутери имају за обраду информација, сада иако 

доступних тржишту масовне потрошње, једнако као и традиционалним  корисницима у 

науци и индустрији, и за дистрибутивну моћ кабловских и сателитских система за 

пренос. Први пут у историји  концепт глобалног села Маршала Маклуана (Marshall 

McLuhan) задобија прави облик док људи у Калифорнији „разговарају“ са људима у  

Великој Британији, Јапану, Русији, и Аустралији. Интернет и даље, до данашњег дана, 

представља најрадикалније поништавање граница времена и простора које су 

онемогућавале комуникацију међу људима још од времена када смо напустили саване и 

научили да користимо језик... Релативна слобода Интернета од комерцијалних и 

политичких притисака који су пратили све досадашње медије комуникације 

у комбинацији са његовом приступачношћу и интерактивношћу, чине га технолошком 

иновацијом која на јединствен начин доприноси демократији: то је медиј који измиче 

цензури, регулацији и комерцијализацији као ниједан други пре њега.“ (Ибидем, 

стр.289, 290, 291) 9     

 

  

 

 

 

 

_______________ 

8 Бригс, Адам и Пол Кобли. Увод у студије медија. Клио, 2005 стр. 275 
9 Ибидем, стр.289, 290, 291  
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2.4. РТС Планета 

 

      Пратећи нове технологије, водећи рачуна о савременим гледаоцима и млађој 

публици, Радио-телевизија Србије је отворила РТС Планету. Почела је да ради месец и 

по дана после пробног рада. Званично је представљена у Музеју савремене уметности у 

Београду (16. марта 2018. године), што је била смао једна од манифестација којом је 

РТС обележила 60 година рада Телевизије Београд, и 95 година постојања Радио 

Београда. 

 

       РТС Планета ради на дигитализацији програмског архива, па је тако до сада 

дигитализовано око 15 000 наслова – телeвизијаских и радио емисија. Затвореног је 

типа, а наш ОТТ10 систем урађен је по угледу на BBC iPlayer11 . Као такав представља 

одговор традиционалних медија на захтеве нових медија чинећи садржаје доступне у 

сваком тренутку и на сваком месту, пружајући гледаоцу могућност да бира оно што 

жели да гледа. 

 

       Битан сегмент видеотеке су школски, образовни и научни програм, који због 

широке доступности могу да се користе у настави (при анализи садржаја и форме). 

Тако са само три клика, на пример, можемо да дођемо до серије емисија Милана 

Ковачевића „Караван“ из 1966. године. Садржаји су корисни и ђацима и истраживачима 

и научницима, јер их чине теме од природних до друштвених наука, од словарице до 

теорије и историје књижевности. Посебан сегмент за историчаре и оне који воле 

историју је „Велики рат“ и чини га серија документарних и образовних емисија. За 

децу школског узраста ту је „Полетарац“, а у припреми је канал РТС наука. Постоји и 

сегмент емисија на енглеском језику, као и сегмен са емисијама које су награђиване на 

међународним фестивалима. На тај начин РТС планета доприноси очувању културног 

наслеђа и националног идентитета. 

       За сада је регистровано 380 000 корисника, а активно их је месечно, у зависности 

од догађаја, око 100 000. Они могу уживо да прате све РТС канале, РТС 1, РТС 2, РТС 

3, шест тематских и све радио канале. На Интернет ТВ и радио платформи РТС 

Планета налазе се тако РТС ХД, РТС Драма, РТС Коло, РТС Музика, РТС Трезор, РТС 

Живот и РТС Полетарац, садржаји ВИДЕОТЕКЕ И СЛУШАОНИЦЕ, фонограмска 

издања ПГП РТС-а, ТВ канал РТС Свет, програми Радио Београда - РБ1, РБ2, РБ3 и 

РБ202 и категорија Мој град. 

 

       РТС Планета ће се развијати, а циљ је да постане доступна и ТВ гледаоцима, 

односно онима који и даље предност дају телевизији и тв екранима. За сада је можемо 

гледати на компјутерима, лап топу, на сматр уређајима. 

 ________________ 

 
10 ОТТ (енг. Over the Top) је пружање услуга путем мрежа електронских комуникација (интернета). 

11 BBC je британски јавни сервис (национална телевизија) и највећа је корпорација за емитовање 

радијског и телевизијског програма у свету. 

 



 
 
 
 

12 
 

       Масови медији, а првенствено јавни сервиси тако су погодни не само за ширење 

иниформација већ и за зближавање различитих и ширење масовне културе. Kао пример 

онога што би могло да има и образовну и информативну функцију, наводимо прилог 

емитван у емисији Радио-телевизије Србије „У свету“ 14. децембра 2011. године. Током 

боравка у Београду, а поводом тридесетпетогодињице постојања катедре за јапански 

језик Филолошког факултета Универзитета у Београду, проф. Икуо Kамејама, ректор 

Токијског универзитета одржао је предавања посвећена Достојевском и савременим 

јапанским писцима. Разматрана је и могућност објављивања заједничких јапанско-

српских књижевних и научних часописа. 

 

Најава:  

Kатедра за јапански језик, књижевност и културу Филолошког факултета 

Универзитета у Београду постоји већ тридесет и пет година. Највећа је и најстарија 

катедра јапанистике у Југоисточној Европи. Поводом јубилеја, студенти и професори 

Токијског универзитета за стране студије представљали су се током тродневног 

боравка у Београду студентима, професорима и Београђанима предавањима и 

уметничким програмом. 

   

         ТЕКСТ: 

         ИТ тон /плес 5 секунди/  

         Студент III године Токијског универзитета Актум Рата каже: „ Поред филипинског 

         језика као главног предмета, студирам и српски јер је интересантан, и јер се Србија  

         налази на раскршћу великих цивилизација, европских и орјенталних, преузимајући 

         утицај нових култура.” 

 

        Са Токијским универзитетом за стране језике уговор је потписан прошле године, док 

        неформална сарадња постоји читаву деценију. Два докторанда из Јапана раде као  

        лектори на Филолошком факултету, а отворена је и катедра за српски језик у Јапану.  

 

        Проф. Љиљана Марковић, продекан Филолошког факултета Универзитета у Београду 

        подсећа: „Ми сарађујемо, са свим водећим јапанским универзитетима, са   

        универзитетом Чуо у Токију смо прво потписали уговор о сарадњи, то је било у оно  

        давно време када је било веома необично имати такав уговор, и изузетно сам поносна  

        што је Чуо универзитет био први и што већ од 1985. године, ја сам на њему  

        докторирала 1984. ми сарађујемо.”  

 

        Међууниверзитетска сарадња Србије и Јапана је добра, кажу ректори, а у плану је  

        израда мултидисциплинарних заједничких наставних програма. 

  

        Проф. Икуо Kамејама, ректор Токијског универзитета за стране студије тврди: „Са  

        Универзитетом у Београду сарађуемо на нивоу научноистраживачког рада,  

        наставничком и професорском нивоу, а ту је и размена студената. Тренутно, десеторо  

        академаца учи ваш језик и желе да по завршетку студија дођу у Србију. За славистику     

        сам се заинтересовао преко Достојевског. Читао сам „Злочин и казну“ када сам имао  

        тринаест година. То је интересовање које ме већ пола века не напушта. Из тога је  

        произашло све остало што сам урадио.”  

 

        Проф. Бранко Kовачевић, ректор Универзитета у Београду закључује: „Тако да је Јапан  
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        један од најзначајнијих партнера, можда звучи чудно, иако је далеко, од Универзитета у  

        Београду… Јапан је земља иновација и технолошка сила тако да смо се договорили да  

        направимо неке заједничке студије и студијске програме где ћемо практично имати  

        заједничке наставнике који ће имати наставу на енглеском језику и они ће бити на  

        отвореном глобалном тржишту и они ће бити понуђени целој Европи и целом свету.”  

 

        У протеклих 35 година постојања катедре, 650 студената је дипомирало јапански језик,  

        књижевност и културу, а далеко више их је полагало јапански као изборни предмет.  

        Нашим студентима редовно стижу стипендије Министарства спољних послова Јапана,  

        Јапанске фондације. Обезбеђен је и велики број стипендија за студенте мастер и  

        докторских студија, као и кратких курсева јапанског језика. У настави се користе  

        уџбеници које Јапанска фондација шаље сваке године.  

 

        Студент мастер студија Филолошког факултета Александар Павловић се нада да ће један  

        део студија провести у Јапану: „На жалост нисам још увек имао прилике да одем у Јапан.  

        Међутим, прошле године сам једини студент који је примљен на Рицумејку универзитет,  

        али пошто се десила трагедија у Фукушими нисам отишао. Планови за будућност? Па  

        дефинитивно ћу посетити Јапан, вероватно на докторским студијама, то ми је искрено  

        нада да одем у Јапан на једно две године и да тамо завршим дисертацију.”  

 

        Урара Ито каже: „Дипломирала сам на Универзитету за иностране студије. Сада радим  

        као репортер на једној локалној ТВ станици на североистоку Јапана. Веома смо узбуђени  

        што смо могли да дођемо овде. За нас је овде прилично хладно, али смо импресионирани  

        вашим гостопримством.”  

 

        Плесна група Силанган Токијског универзитета за јубилеј највеће и најстарије катедре  

        јапанистике у Југоисточној Европи, али и у знак захвалности народу Србије за  

        солидарност показану након великог земљотреса и цунамија у источном Јапану, извела 

        је  Азијску симфонију. У знак захвалности за дугогодишњу сарадњу деканка Александра  

        Вранеш уручила је повеље ректору Икуо Kамејами и амбасадору Јапана у Србији Тошио  

        Цунозакију. (И на крају прилога емитиован је део плеса...тако смо на особен начин имали   

        спој више умености и научних области.) 

      
     

2.5 Језик и телевизија 

     Страни предавачи све чешће ће држати предавања не само докторандима, него и 

студентима мастер и основних студија. Циљ је осавремењавање наставе, боља 

међууниверзитетска сарадња, али и тежња да се покаже да у савременом свету сваки 

грађанин Европе треба да, осим матерњег, говори још два светска језика. Потребно је и 

развијати информатичке алате који помажу опстанку језика у новом добу, поручују 

научници. А то без добрих филолога није могуће. Најмање 21 европски језик у 

опасности је од дигиталног изумирања, а међу њима је и српски језик, показује 

истаживање међународне мреже МЕТА-НЕТ. Ситуација још није драматична, али се 

морају развијати информатички алати који помажу опстанку језика у новом добу.  

     Свако озбиљно новинарско истраживање, уз одређену научну апаратуру и методе 

научног истраживања може да се преточи и у научни рад. У раду могу да се користе 
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квантитативне и квалитативне методе истраживања. У анализи садржаја и порука 

емитованих прилога – дескриптивна и упоредна метода. 

     Својеврсна употеба језика у медијима, служи стварању разноврсних фактографских, 

аналитичких и белетристичких порука намењених широком кругу корисника. У 

остваривању ових порука новинар се служи стандардним, народним, научним, 

поетским, административним, политичким језиком, а према захтеву медија и жанра, 

личног језичког осећања и друштвеног контекста, и зато је новинарски стил својеврсно 

јединство свих у нас постојећих језичких употреба. (У оквиру општег новинарског 

стила, сваки новинар изграђује свој стил, којим издваја себе као ствараоца, као писца, 

као друштвено биће, као оцењивача стварности, чиме остварује специфичну 

комуникацију са читаоцима, слушаоцима или гледаоцима.) ТВ новинарство један је од 

најмлађих облика новинарског изражавања, аудиовизуелни медиј који се истовремено 

обраћа и чулу вида и чулу слуха. (Код већине људи је чуло вида супериорније од чула 

слуха.)   

     Новинари су у вестима, својом дугогодишњом праксом развили један нови језик чија 

је сврха да, у што је могуће краћем времену, преноси највише информација, прецизно и 

непристрасно. Нажалост, постоји лоша страна таквог језика, јер се гледаоци после 

емисије присећају тек 22 одсто вести и тек сваки десети гледалац њихов садржај може 

да понови.  

     Задатак јавног журнализма је да догађаје покрива из угла грађанина (а не стручњака) 

јер су гледишта обичног човека важна колико и ставови експерата.       

     Сва наша разматрања потврђују да је међусобна интеракција језика и телевизије, као 

и других медија, веома интензивна и врло значајна. Језик и поруке медија су 

истовремено у узрочно последичним везама, готово исто онако као што су и поруке 

медија од утицаја на свест и понашања људи. Притом је моћ манипулације људима и 

догађајима, нарочито у кризним и ратним временима и на глобалном нивоу уиграна и 

научно развијена до неслућених размера...У већини медија професионалне етике и 

језичких норми готово да нема. Одговорност за изговорену или написану реч као да не 

постоји или је ретка. То се посебно односи на таблоидна и слична гласила која се 

утркују у сензационализму и непоштовању људских права у третирању људи и 

догађаја. Неистине, полуистине, увреде и лажи, оптужнице и пресуде пре суда и без 

њега трују јавно мњење и производе лошу слику друштва. 

     Тај и такав језик и поруке које емитују ТВ канали и штампају новине утичу на свест 

и понашање људи. Они то примају и декодирају као стварну слику и атмосферу 

друштва у коме живе. У интересу друштва, државе и медија самих та слика би морала 

да се упорно и мудро мења. У противном да парафразирамо песника – уби нас прејака 

реч. Јер, речи су и мач и перо. Све зависи ко их и како употребљава. 

      У структури дневног програма РТС-а прилози из области образовања су прилично 

заступљени, готово свакодневно. Најчешће коришћени облици новинарског изражавања 

су: вест, извештај, репортажа, пакет /по BBC – у/, интервју, као и гостовање актуелне  

личности у студију. Минутажа зависи од теме и дужине саме емисије, тако да је 

најчешће у ТВД 1, који траје 15 минута, минут и по до два, док у ТВД 2 може да иде и 

до три минута (најчешће када су у питању студентски протести или проблем 

финансирања универзитета). Тако је на пример, током 2012. године у Дневнику  
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емитовано дведесет прича о Филолошком факултету Универзитета у Београду. Теме 

разнородне: упис, рангирање, питање реформе, домаћа и међународна сарадња. 

       И подаци Центра за истраживање РТС-а, говоре да је ДНЕВНИК 2 и у 2012. години 

био најгледанија информативна емисија у Србији. (У првих девет месеци од Дневника 

су једино били гледанији спортски преноси: рукомет, тенис, ватерполо и филм 

“Монтевидео бог те видео”). Значи да су и наведене приче имале велику гледаност. И у 

овом тренутку Дневник 2 има шер (удео гледаности Дневника у укупној гледаности 

телевизија у том тренутку) од 49,7 %. Не треба заборавити ни то да се све 

Информативне емијије могу гледати и на Сателитском програму као и путем 

Интернета, тако да је гледаност још и већа.  

     Подаци Центра за истраживање говоре и то да су највише заступљење привредне 

тема 24%, док на образовање и науку одлази 4,4% програма. Најчешћи актери су власт 

и политичке странке - 34,4%, а професорима и научницима, деци и младима се даје 

2,9%. Стручнајцима се даје 7,2 одсто термина, од тога наставницима и професорима 

4,3%. У Националном дневнику ТВ Пинк, теме из образовања нема у посебној 

категорији (могу се сврстати са осталим темема 2,7%) а професорима и научницима се 

даје 1,6% термина. У Вестима Б92 у 18 сати и 30 минута од тема су најзаступљенији 

правосуђе и криминал са 18,5%, а на образовање, науку и технологију одлази 0,3% 

програма. Најчешћи актери су политичари и Влада 35,5% а на професоре и наставнике 

одлази 0,7% програма. На њих као доминантне субјекте одлази 0,9% емисије. На свим 

ТВ програмима најдоминантнији су извештаји – чине више од 70% емисије. 

(Анализиран је период од 19. децембра 2011. до 23. јануара 2012.године.) 

      За гледаоце Информативног програма РТС-а говиорили су и студенти и професори, 

ректори и министри, представници Европске уније, амбасадори земаља са којима 

Србија има унивезитетску сарадњу. Шта је суштина њихових порука? 

      Теме и приче у медијима посвећене високом образовању упућиване су пре свега 

студентима, будућим бруцошима, њиховим родитељима, професорима и на крају 

јавности уопште. У време увођења наставе по постулатима Болоњске декларације, 

требало је објаснити нове термине, нов систем школовања. Зато су управо студенти и 

професори били у главним улогама тумачећи нове одредбе Закона о високом 

образовању, његове предности и мањкавости. Заједно са новинарима решавали су 

дилеме које су се појављивале и сугерисали решења. Оценама које су давали, постали 

су важан коректив: 

    „ Када се реално сагледа наше високо образовање није и ништа горе ни ништа боље 

од образовања у осталим земљама потписницима Болоњске декларације. Наше 

образовање суочава се са истим проблемима и недоумицама као и остала у Европи. 

Квалитет нашег високог образовања и даље је на завидном нивоу, што најбоље показују 

резулати наших студената, који одлазе у оквиру студентске мобилности на неки од 

европских или светских универзитета. Оно што нама недостаје јесте системска 

подршка даљем развоју високог образовања и континуирано праћење промена у 

европском простору високог образовања и сталан рад на унапређењу нашег простора 

високог образовања.“ (Прилози – Прилог 9 - анкета са студентима) 

    „ Измене су показале да суштински и темељно Закон о Болоњском процесу који је 

донет није добар, да је превише оптимистички писан, да су у кратком временском року 

задати циљеви да студенти уписују годину за годину чистећи годину, односно 
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полажући све испите тако сто ће сакупити свих 60 ЕСПБ, да је оптерећеност студената 

наставом потпуно занемарена у примењивању Закона и да број испитних рокова који је 

предвиђен да се смањује из године у годину потпуно нереалан, обзиром да и даље 

постоје факултети који имају превелики број испита на једној години који у садејству 

са свакодневним обавезама студента на факултетима резултују да већина студената 

нема прилику да сваки испит спреми и научи, а самим тим и положи.“ (Прилози - 

Прилог 9 - анкета са студентима) 

 

 2.6. Дигитализација ТВ архива 

 

     У депоима Телевизије Србије чува се око 200.000 сати програма, снимљеног на 

различитим ТВ форматима, током 60 година постојања Телевизије Београд, потом РТС-

а. На филмској траци, на пример, на којој су снимани филмови, драме, серије, 

документарне и образовне емисије али и вести, извештаји, скупштински преноси, 

дневници, чува се око 30 000 сати програма. То РТС чини јавним медијским сервисом 

са најбогатијом архивском грађом у Југоисточној Европи. Оно што је сачувано, 

довољно је да се 20 година непрекидно емитује програм, а да се ништа ново не сними. 

Као историјско и културно наслеђе, емисије се дигитализују како би биле доступне и 

генерацијама које долазе. Јер живимо у дигиталном окружењу, у време у којем се уз 

помоћ дигиталних технологија знатно мења процес стицања знања и учења.  

 

2.7 Управљање информацијама – управљање знањем 

 

     Управљање информацијама уједно је и управљање знањем. Не може се заборавити 

да је РТС ( Радио-телевизија Србије ) има обавезу да информише, образује и забавља, и 

да таква институција може имати важну улогу у политичком, друштвеном и културном 

животу Србије. Исту улога има, на пример, НХК (Japan's national public broadcasting 

organization - Јапанска национална јавна радио-дифузна организација) као и друге 

радио-дифузне корпорације (медијски јавни сервиси) у свету. 

    Реформа високог образовања је дуг и озбиљан процес. Када је реч о РТС-у, на 

пример, Информативни и Сателитски програм емитовали су 100 извештаја, репортажа, 

интервјуа, само о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду у протекле 

четири године. Говоре о наставном процесу, међународној сарадњи, предавањима 

домаћих и страних професора. 

     Високо образовање у Србији, укључујући и студије јапанологије на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду, као и сарадња са универзитетима у Јапану, 

константно и објективно су представљени у вестима Информативног програма РТС. 

     Образовање се у Србији и Јапану као друштвена вредност разликује. Код нас није 

довољно развијена свест о значају образовања, док земље са дугом конфуцијанском 

традицијом образовању дају посебно место - јер образовање има важну функцију у 

развоју друштва, привреде, културе. Зато важну улогу у трансмисјији - преношењу 

знања и његовом ширењу имају медији. 
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     Улога медија у реформи образовања огледа се и кроз функцију модернизације 

друштва, а све у циљу модерне, ефикасне и продуктивне Србије. 

     Информација се каналише и реформа убрзава у правцу аутономног учења - све мање 

времена се проводи у клупама, јер сада имамо moodle, youtube, мукове (предавања су 

бесплатно доступна на Интернету).  

     Медији су увек у жижи реформе или прогреса у образовању. Пре 50 година, на 

пример, није било довољно професора енглеског језика, телевизија је већ тада 

попуњавала потребе образовног прогреса. 

     Јапан има много научних програма за објашњење политике, биологије, историје, 

научних садржаја, који су у експанзији. Али и ту су и настава класика- класични 

кинески и јапански,  и књижевни класици - да би их народ разумео и ради очувања 

националног идентитета. У оквиру образовног програма емитује се игра ГО - за 

одрасле од 21 сат до поноћи - да ли је то ЛЛЛ (целоживотно учење)? 

      Од Јапанаца треба да учимо како да будемо ефикасни. А то је пре свега питање 

доброг управљања временом, а оно је необновљив ресурс. И постизање бољих 

резултета реформе је боље коришћење живота. Јер време нам је ограничено 

билолошким животом. 

       Медији скрећу пажњу и стварају климу која погодује образовању и реформи 

образовања. Како су гледаоци све захтевнији, нарочито млађа популација, за разлику 

од старијих, све је мање заинтересованих за праћење класичних медија и пасивну 

понуду програма. Тако и РТС има свој сајт где могу да се погледају одређене вести, 

приче емисије, а програм може и да се гледа уживо (директно) путем интернета. 

Такође постоји могућност тематског претраживања по кључним речима и темама, 

гледања емитованих емисија, остављања коментара. Однедавно ту је и РТС планета. 

     Мораћемо брже да се прилагођавамо променама и да будемо флексибилнији у 

програмима образовања које нудимо. У ту сврху треба направити и дугорочну 

стратегију универзитета. И даље треба радити на унапређењу квалитета наставе, бољем 

позиционирању Универзитета у свету, и изналажењу бољих модалитета финансирања.  

     Можемо да закључимо да универзитет и универзитетска настава имају будућност - 

уз коришћење савремених методологија, наставних средстава и технологија на прави 

начин. И предавања могу да се држе путем интернета, видео конфренције, да се 

користе мрежа попут moodl-а. Потребно је да нове вештине савладају и професори и 

студенти како би резултати били што бољи и како бисмо постали друштво засновано 

на знању, прилагодивши знања потребама тржишта у најбољем смислу те речи, на 

добробит свих. (У свету многи водећи универзитети већ имају on-line бесплатне 

курсеве.) 
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3. Улога високог образовања у савременом друштву 

 

Јапанске теорије учења 

   

    Учење је главни чинилац интелектуалне свести данашњице. Учи се у школи, 

друштву, деца уче међу собом, знање се стиче током читавог живота. Важан је замајац 

свих друштвених процеса. Оно има централно место у организационој промени, 

друштвеном поретку, економској конкуренцији. Свет учења богат је различитим 

праксама и схватањима, која зависе од времена и  културе у којима су настала. Све се 

учи: чињенице, истрајност, зрелост, душевни мир, емпатија, физичка координација, 

просуђивање, истрајност, моралност, вера, концентрација, поверење и тако даље. 

Настава и школски програми веома се разликује од друштва до друштва, а у њима се 

огледа основно разумевање таквих ствари као што су људска природа и природа знања. 

Наша свест о значају наставе и учења допушта нам да сагледамо не само колико су 

јединствени ови процеси, већ и то колико су разноврсни и међусобно повезани. 

     Формалне теорије учења и наставе, углавном, имају корене у англоамеричкој 

традицији образовне психологије. Често помињане западњачке теорије доминирају 

нашим виђењима и истраживачким радом, озбиљно ограничавајући могућност да 

схватимо бројне некодификоване светове наставе и учења којима је свако друштво 

богато. Управо компаративно знање може бити од велике користи како бисмо 

разумели разнородна учења и наставу и разноликости форми које постоје. 

      Истраживачи су вођени идејом да разумеју начине на које су обрасци учења 

организовани у читавим друштвима, институцијама, групама и искуствима појединаца. 

Доба у коме живимо је доба информација, доба мишљења а не производње, доба у 

коме се читава друштва међусобно такмиче, користећи разне врсте колективне 

интелигенције, па је потребна и трансформација начина на који учимо, начина на који 

се држи настава. Код предмодерних друштава, начин на који се држи настава или оно 

што се учи, по правилу, није предмет преиспитивања, али у индустријским друштвима, 

таква питања су у самој сржи процеса софистициране промене, указују у опсежним 

истраживањима о јапанском систему образовања Rohlen и LeTendre.12 

      У проучавању образовног система Јапана, у фокусу је разумевање детаља праксе. 

Становништво Јапана је током историје до Меиђи периода развило изузетно 

оригиналну културу, али и способност преузимања најбољих тековина светске 

културне баштине, кроз ограничене контакте са суседним азијским земљама и 

државама Западне Европе и Америке. 

      Примењени модел образовања у Јапану, након окончане 200-годишње изолације 

Јапана и након отварања према свету, у другој половини 19. века, специфичан је 

пример да је могуће спровести реформе у економском, политичком и социјалном 

систему једне земље. Нова знања која је Јапан уградио у своју културу, пре свега из  

_______________ 

12 Rohlen P. Thomas и Gerald K. LeTendre су објавили студију посвећену настави и учењу у Јапану 1998. 

године 
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области техничких наука и метода пословног управљања и данас су значајна одлика 

Јапана и доказ веште селективности и флексибилности јапанске културе у том добу. 

      Парадокси и контрадикције које се налазе у јапанској култури учења упозоравају: 

ми поједностављујемо Јапан до ризика неадекватног разумевања. Много важније од 

пресликавања одређених техника обучавања, јесте јасно сагледавање (кроз озбиљно 

поређење), онога шта ми радимо и зашто; да бисмо постали свесни свега онога што 

чинимо учењу и што чини процес учења. 

       Осим у школама, учи се у породици, фабрикама, канцеларијама, али и у групама у 

којима се проводи слободно време. Међутим, школе и учења у школама обезбеђују 

многобројне моделе или парадигме наставе учења у индустријским друштвима. 

Проширујући наше истраживање на различите области, можемо утврдити основне, 

признате моделе учења. Можемо да питамо: да ли је пракса иста? Да ли је разумевање 

исто? Користећи различите студије случајева и доводећи их у међусобну везу, можемо 

да сачинимо опис програма учења у оквиру датог друштва. На основу одређених 

тестирања постигнућа ђака и студената, постоје схватања да су одређена друштва боља 

у овом „послу учења“ него друга. Често се истиче квалитет образовања Скандинавских 

земаља, пре свага Финске. Имамо хрпе извештаја и студија које нам говоре о потреби 

побољшања образовања како би се повећао наш економски успех, друштвена правда, 

креативност појединаца, па чак и демократски процес. И овде, систем јавног 

образовања доминира нашом пажњом и поставља границе нашим истраживањима у 

области наставе и учења. Придајемо огромну пажњу школи и учионици, али ретко када 

тражимо да лоцирамо тему учења унутар свих људских активности. Кључна 

интеракција између наставника и ученика, одвија се у читавом низу окружења, из дана 

у дан, из године у годину. Тако стечена искуства стварају обрасце и производе 

изузетно важне разлике у формацији како људских ресурса, тако и друштвених форми. 

Ако упоређујемо школске системе, компаније или читаве националне популације, оно 

што се дешава у окружењима за учење „лицем у лице“, остаје најтежа област за 

међукултурална истраживања – и према томе, упркос њеној критичној важности, то 

остаје област која је често запостављена. 

      Окружење за учење, у сваком друштву, обилује контрадикторностима и 

комплементарностима. Институције можда појачавају једна другу понављајући 

заједничке теме у њиховим педагошким обрасцима, или могу бити контрадикторне у 

односу једна на другу, стварајући различита искуства учења код великих група у датом 

становништву. 

      Отуда и питања: да ли можемо да почнемо да дефинишемо обим садржаја и њихову 

распрострањеност (традиционални и савремени, приватни и јавни) које су Јапанци 

усавршили као окружења учења? Шта је заједничко овим садржајима? Како и зашто се 

разликују? Да ли можемо да одредимо основне културне формулације које одликују 

учење и наставу у Јапану? Да ли можемо да разумемо свеукупну структуру у овој 

различитости у времену и простору те културе?           

      Како свака нација има своје специфичне нагласке и стилове, треба боље разумети  

богату кохерентност специфичних контекста, разлике чак и унутар Јапана и место 

система заснованог на школама у ширем друштвеном контексту.         

       Најважнији обрасци односе се на велики део социјализације деце, преношење 

традиционалног знања и вредности, адаптивне напоре организација, развој и 
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образовање одраслих као нових људских ресурса, трансмисију нових знања у 

ваншколским окружењима итд. Који су извори те веома важне скривене 

јединствености? Сви Јапанци пролазе кроз многе облике наставе и учења, пре свега, и 

ови облици служе као резервоар или сет микромодела учења и наставе који стварају 

основу за такве активности у институцијама за одрасле. Пошто је учествовао у многим 

облицима заједничких образаца учења у доба детињства, појединац има развијен сет 

хорских очекивања о томе како настава и учење треба да се одвијају. Културолошки, 

односно социјални кодекс одговарајућег понашања, рано научен, доступан је широм 

друштва и током читавог живота ученика.  

       Ова очекивања укључују схватања шта су исправна или истинска природа односа 

између наставника и ученика, између једног наставника и другог наставника, између 

студента и студента, између школе и родитеља. „Наставник“ (Sensei/Shidosha) је 

друштвена улога у школама, компанијама и уметничким удружењима, она је део сета 

фундаменталних односа, који укључују емоционалне и друштвене обавезе које не могу 

да се директно пренесу на еквивалентне термине на индоевропским језицима. У 

јапанском језику, „професор“ је симбол који је окидач за низ асоцијација и емоција за 

готово све чланове друштва. Без обзира да ли се ради о будистичком манастиру или 

фабрици, они Јапанци којима се обраћа са Sensei/Shidosha позиционирани су и цењени 

у оквиру очекивања која су специфична у јапанској култури и њеним древним 

исходиштима.  

       Учење није ограничено само на школовање. Оно почиње са уписом у школу и траје 

док појединац не престане да жели или има способност да настави да учи. У оквирима 

тог система, отаврају се питања: које фазе или секвенце у процесу учења, људи виде? 

Да ли се оне разликују код различитих врста учења? Како се ове секвенце учења 

уклапају са концепцијама одраслог доба, личног развоја и духовног испуњења? Да ли 

су важне разлике међу половима?... Сва ова питања могу да се преточе у једно: како 

јапански модели личности и личног развоја, који постоје у раном детињству, утичу на 

оне на које наилазимо у животу одраслих?  

 

3.1.  Одрастање и учење 

 

       Полазак детета у школу је најважнији корак на путу одрастања. Дете је у кући 

средишња, често једина фокусна тачка родитељске пажње. Познато је да је идеал 

живота јапанских мајки пажљиво оркестриран око високих стандарда узгајања деце. 

Полазак у детета у предшколску установу у Јапану представља почетак процеса 

социјализације, помоћу кога дете почиње да види себе као део ширих друштвених 

групација, тврде бројни теоретичари с краја 20. века. Са почетком школовања дете 

излази из породичног окружења, у коме доминирају индивидуална пажња и зависност. 

У средњој школи, дете постаје само један од многих ђака у све више формализованој 

структури. 

       Друштвени контекст основног образовања има многе позитивне аспекте који су, до 

сада, углавном, занемаривани. Најосновније оријентације које дефинишу фазу раног 

школовања (К-4) су нагласак на групном контексту (у Јапану познато као Shudan 

seikatsu), као и идеја да се деца ових година најбоље развијају уколико су остављена да 

прате сопствену знатижељу и да пронађу нивое сопствене концентрације. Ово 
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схватање, касније, ретко се експлицитно разматра, али га срећемо у литератури о 

васпитавању и интелектуалном развоју деце. Многи сматрају (што и пракса показује у 

већини случајева) да се  деца до десете године најбоље развијају када им се допусти да 

следе сопствене склоности. Природно, дете је веома индивидуално и особено, а 

спонтани израз обично прима доста толеранције у основној школи. Настава је 

прилагођена природи малог детета, а наставници имају улогу да помогну и да 

надгледају интеракције међу ђацима. Нагласак на групи не доминира над 

појединачним склоностима у овој фази. 

     Социјализација у различитим окружењима учења, од предшколског до 

средњошколског изненађујуће је упорна, чврста (постојана) и развија се у овом правцу: 

видимо како се приврженост породици постепено пребацује на приврженост 

вршњачким групама и како су захтеви који се постављају детету, постепено повећавају 

током година основног школовања.  

       Настава у средњим школама заснива се на предавањима професора која се држе 

великим разредима, ученици хватају белеше да би положили испите. Коришћење 

малих група за наставне сврхе је веома ретко, а презентације ђака ограничене. 

Школски час  је усредсређен на наставника који детаљно обрађује одређену лекцију. У 

поређењу оснивног и средњошколског образовања, поставља се питање да ли су део 

истог образовног система. 

        Основне рутине постављене у К-9, чини се, омогућавају накнадну, прилично 

драматичну промену у академском стилу држања наставе на средњошколском нивоу. 

Многи аутори пишу о рутинама које, касније, служе као основе наставног пројекта у 

многим контекстима за одрасле. Дискусија у малим групама, кооперативни задаци, 

притисак вршњачких група при сређивању поремећаја, и Hansei (саморефлективна 

критика) представљају примере, које, касније, налазимо у средњим школама, 

универзитетским клубовима и програмима за обуку унутар компанија. Ротирање 

лидерских одговорности у малим групама, као и многе друге сличне праксе, такође се 

уочавају у јапанском образовању.   

       Пошто су до средње школе освојили основне рутине, ђаци и наставници се 

уредсређују, у највећем броју школа, на предстојеће пријемне испите на универзитете. 

У нижој средњој школи и вишој средњој школи, ђаци проводе време учећи али и 

покушавајући, као што се од њих очекује, да се помере од фазе добре социјализације 

до фазе у којој се суочавају са изазовом личног постигнућа у све ужем и све 

конкурентнијем пољу знања. 

        Успех јапанских средњошколаца на компаративним тестовима познавања 

математике и природних наука, заснован је, великим делом, на основи претходног 

наставног рада и социјализације, која није била у вези са бубањем или учењем „на 

памет“, које се повезује са наставним методама у средњој школи. Кључне рутине и 

вредности основне школе и ниже средње школе које су истраживачи, како у Јапану, 

почели да наглашавају, представљају важне али не веома уочљиве аспекте у највећем 

броју средњих школа. Облик наставног рада, полако се помера са приближавањем 

испита, али основна структура остаје иста.  
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3.2. Оквири образовних процеса 

 

       Намеће се важно питање о томе да ли постоји концептуални оквир који даје 

значење овом процесу, или је то већим делом, стицај историјских сила и његово 

садејство са културним еклектицизмом: дуга историја културних позајмица, реформе 

које су вршиле окупационе власти накалемљене на раније националистичке и 

милитариситчке моделе, економски раст, и сл. Иако многи у образовању не желе да 

одреде крупан и главни оквир значења, постоје константне сличности које нам указују 

на такав оквир. 

     Уколико размишљамо о образовном процесу као нечему што је укључено у развојне 

идеале живота заснованог на аутохтоним карактеристикама, онда су идеје 

конфунцијанизма, идеје будизма идеје у којима може бити препознат овакав оквир. Из 

перспективе градње карактера, како су сматрали поједини теоретичари, строжија 

дисциплина и повећани изазови морају бити део искуства адолесцената да би се 

обезбедила успешна транзиција из детињства ка одраслом добу. Из ове перспективе, 

мучни ритуали припреме испита и повећана строгоост наставника представљају 

неопходне и позитивне аспекте одрастања. Могло би се чак рећи да су ове фазе развоја 

које се крећу од усредсређивања на љубопитљивости, спонтаности, енергији и 

колективним активностима, па све до фазе која наглашава индивидуални рад, патњу и 

сазнање кроз лични духовни развој. Ова транзиција има много паралела у транзицији 

од шинтоизма ка будизму. У овом погледу, постоји чак и разлог да се сматра да 

онтогенија настаје као реплика културне историје. Испити су изазов који помаже 

изградњи карактера. У осмом и деветом разреду, сматра се да су деца спремна за 

озбиљност која карактерише одрасле, односно за контролисани, циљани ток акције. Без 

фокуса на пријемним испитима, наставници би морали да измисле нове изазове како би 

остварији своје концепције о томе, како би децу требало водити ка одраслом добу.  

       Уколико је социјализација у групи циљ прве фазе, а друга фаза је усредсређена на 

повећани изазов, самодисциплину и концентрисани напор, дотле је трећа фаза много 

разноврснија. Неки ђаци настављају образовање на универзитету, где ће можда 

провести велики део свог времена у интензивним групним активностима. Други одлазе 

да раде и сусрећу се са другачијим циклусом социјализација, формалне наставе, и 

обуке на послу, попут обуке шегрта, односно приправника. Ове различите фазе имају 

смисла уколико уочимо линију духовног сазревања која повезује готово све видове 

учења после узраста од отприлике десет година. Усмеравања у нижим средњим 

школама које карактерише стална и често ригорозна дисциплина, заснива се на 

изградњи дететовог карактера. Управо због тога што дете одраста (расте, сазрева), 

постоји повећан фокус на усавршавању личности тако што се она излаже општим 

изазовима. Такав фокус, без обзира да ли се налази у опсесивном бављењу 

студентским клупским активностима, или у посвећености свом послу, стално се 

понавља током читавог живота савремених Јапанаца.   

     То води ка перфекционизму у јапанској култури. Усавршавати себе, значи 

усавршавати своје ставове, и што је важније, своје перформансе, што има дугу 

традицију и корене у конфуцијанској мисли. Иако је ова идеологија повезана са 

учењем код одраслих, она проистиче из модела социјализације код деце.        
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        Када је дете, односно ученик у иницијалној фази, једино може да се очекује да 

научи да се понаша у контексту одређене групе. Тек после употпуњене основне 

социјализације неопходне за групне активности, ученик постаје спреман да прихвати 

задатке који су захтевнији. То су задаци који воде освајању и рефлексији (Nansei).   

     У образовању одраслих, велики део обучавања се ради на нивоу компаније. Доста 

програма који имају лично значење такође се изводи међу одраслима, а искључиво је 

на добровољној бази и није повезано са практичним циљевима. Интересовања као што 

су: чајна церемонија или калиграфско сликарство, представљају активности у 

слободном времену. Овакве активности су, по западним стандардима, типично веома 

структуиране, а њихов број се повећава са приближавањем доба за пензионисање. 

Високи постотак становништва учествује у оваквим обукама, а имајући у виду 

релативно рано доба за пензионисање у Јапану, као и велику дужину очекиваног 

људског живота, значајан део људског живота, посвећен је и самоусавршавању.  

     Већина Јапанаца манифестује глад за још више учења, пошто oснују породицу, 

добију посао и стекну пријатеље. Не само што приватне организације (као што су 

системи лиценцираних наставника и школа који доминирају образовним тржиштем у 

сфери традиционалних уметности), које нуде различите садржаје за учење, већ и сама 

држава троши огромне своте новца на „друштвено образовање“ ((Shakai kyōiku) које 

има за циљ обезбеђивање наставе „старијим грађанима“.  

       Ипак, оваква тенденција има и своје замке. Зато јапански ђаци морају, у извесном 

смислу, да напусте утабане стазе, да оставе по страни захтеве конвенције и форме, и да 

сами пронађу кључ у домену разумевања који је сасвим личан. Иако се може чинити 

ироничним, ова финална фаза напредовања одраслих почиње да нас подсећа, како по 

стилу, тако и по филозофији, на спонтаност и склоност игри образовања у раном 

детињству. 

      Старост, представља доба овладавања знањима и вештинама, као и добра 

самоусавршавања. То је време, по Херу13 да се поново спусти, у развојном смислу, и да 

се ужива. У складу са конфунцијанским и шинтоистичким схавтањима, овладавање 

животом даје слободу да се експериментише и да се ствара, да се повуче пун круг 

назад до разиграности детињства. Према томе, западњаци не би требало да буду 

изненађени кад виде трансформацију својих пријатеља, у првим годинама после 

пензионисања. На пример, човек који је читав радни век провео као радохоличар, 

наизглед везан правилима, сада може да посвећује највећи део свог времена 

усавршавању акварела или кинеских куварских техника. Жена која је јурила са свог 

посла кући да би скувала вечеру и обавила разне породичне дужности, сада се бави 

вежбањем народних плесова до касно увече, припремајући се за наступ своје групе. 

Ове особе једноставно, практикују заслужено право да се посвете својим личним 

жељама и да уче све оно што желе, што у приниципу и даље потпада под домен 

самоусавршавања.   

     Укупна слика учења у Јапану, током животног циклусом, често је сасвим различита 

у односу на наше стереотипе. Оно почиње конфронтирањем са стварношћу или 

подељеним друштвеним искуством. Схватање детињства се разликује и креће се ка 

повећаној дисциплини у односу на наступајућу адолесценцију. Одрасло доба не 

 __________        

13 Hare, T. Zeami's Style, Stanford University, Press, 1986.) 
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представља највиши ниво учења. Напротив, оно представља продужени период 

обогаћен изазовима и приликама за побољшање претходно стеченог знања.  

     Пре стотину и више година, државне школе су биле предмет истраживања широм 

света. До 1872. године, искуства у дечјем учењу су била много разноврснија него што 

је то данас случај. Дечаци су могли да постану шегрти у узрасту од око дванаест 

година. Могли су да похађају локалну школу при будистичком храму или у суседној 

кући, а уколико су припадали самурајској класи, могли су да иду и школу своје 

феудалне области. Знање није било унапред кодификовано, нити је постојала јасна 

представа о наставничком позиву као професији. Учење и очекиване каријере за дечаке 

и девојчице су биле потпуно различите.        

     Брзо увођење националног образовног система елиминисало је многе од ових 

традиционалних облика учења држања наставе и потчинило оне који су преживели. 

Развој нације који је представљао озбиљан циљ и успон моћи државе, која је заузела 

централну улогу, отелотворени су у јединствености система јавног образовања и 

његовој униформности широм читавог Јапана. Сви претходно постојећи образовни 

облици постали су периферни, и у извесном смислу, зависни. Они су преживели бавећи 

се образовањем у оним областима у којима је систем јавног образовања одабрао да не 

дејствује. Иако систем шегртства, на пример, постоји и данас, шегртства се могу 

срести једино код традиционалних уметничких заната. Шта више, иако данашње школе 

за допунско учење (Juku) вуку порекло од предмодерног облика рада, оне су зависне у 

односу на образовни систем јер имају допунску улогу у обезбеђивању допунске 

наставе за ученике који похађају државне школе. 

     Учење није ограничено простором који је дефинисан системом јавног образовања. 

Почевши од детињства, највећи број деце је изложен периферним световима 

академског учења, уметничког издржавања, часовима калиграфије, као и активноситма 

које граде карактер (џудо или кендо). Тако државне школе постају прећутно зависне, у 

извесној мери, од ових допунских активности. То значи да наставници могу да очекују 

да ђаци који показују тенденцију ка споријем развоју добију помоћ изван школе, као и 

то да мотивисани родитељи обезбеде читав спектар образовних (додатних и 

допунских) искустава (садржаја) за своју децу. Тамо где су допунске школе бројне, на 

пример, наставници су изложени мањем притиску да држе наставу подређену 

најнижем заједничком количнику. Такође су и мање обавезни да време посвете 

припремном раду за испите. 

     Ово указује да је симбиотички однос између јавних школа (под јурисдикцијом 

монолитне бирократије Министарства науке, културе и образовања) и различитих 

приватних наставних активности за децу (Juku) организован као комерцијална 

активност.     

     Школе за допунску наставу су верзија Juku. Јапанске школе за допунску наставу 

често помажу деци да савладају одређене предмете тако што им дају допунска вежбања 

(нека врста меморисања), помоћу чега они „продубљују обрасце онога што су 

научили“. Брзински тестови математике представљају један пример, али такође су 

таква и вежбања решавања проблема где недостаје једна реч, или уписивање имена на 

слепим мапама.  
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      Ненси Укаи Расел14 је проучавала тзв. Кumon Juku, а њен рад нам помаже да 

схватимо међусобни однос између школа допунског учења и државних школа. Каже да 

школе додатног учења, заправо, могу да допусте присуство других педагошких 

приступа унутар државног система. Вежбе, увежбавање и меморисање у школама Juku 

служе као основа за решавање проблема и практичну примену као што се учи у 

настави коју изводе професори у државним школама, више заснованој на откровењу и 

критичком маниру. Ту постоји међусобно појачавање, а чак и прећутна међузависност 

између допунских и државних школа. 

      Програми попут Сузукијевог метода, часови аранжирања цвећа, као и часови 

борилачких вештина, такође имају комплексан однос према државном систему. Они 

развијају самопоштовање, лично усавршавање и граде карактер. Аргуменат за њихово 

постојање је да се у државним школама не поклања довољно пажње овим стварима. 

Они су такође део крупније развојне формуле. Култивација, како духовних, тако и 

академских аспеката ван школе, указује на висока очекивања које јапански родитељи 

имају у односу на процес учења; њихове амбиције се не налазе искључиво у оквиру 

саме школе или у оквиру савремених западњачких представа о људском развоју. 

       Окрећући се од центрланог положаја државних школа према настави у учионици, 

закључујемо да постоји посебан јапански приступ методологијама и техникама 

наставног рада.  

       Јапански план наставе се континуирано користи. Сваке године се дорађује, уз 

незнатна прилагођавања или уз брисање неког малог дела, да би се поново користио. 

План часа је заснован на фиксном корпусу педагошког знања које је организовано на 

прецизан и исправан начин. Наставник консултује текст, одређује неколико извора 

акумулираних знања релевантних за тему, обично разговара са другим наставницима о 

свом плану, и сумира детаљно кроз неколико прецизних корака, оно што намерава да 

предаје. Оно што је овде важно, јесте детаљ. Конкретни детаљи процеса разумевања 

материјала морају бити експлицитно изражени. Такође, ту недостаје  брига о томе да 

ли је данашњи час нешто што захтева одређене посебности у односу на јучерашњи, 

или прошлогодишњи, или да ли неки ђак учи другачије од другог. Јапански наставник 

обично претпоставља да, уколико су детаљи процеса стицања знања, представљени на 

временски проверен и прецизан начин, велики концепти ће сами себе открити свим 

студентима.  

 

3.3. Теме и модели учења 

 

        Процес учења у Јапану садржи многе теме које се јављају у различитим 

контекстима којима вреди посветити пажну. Оне заједно стварају крупније обрасце 

праксе са којима се често сусрећемо када детаљније посматрамо учење и наставни 

процес у Јапану. Ови обрасци, као и обеједињујуће теме, контрадикције, 

комплеметарности, дисконтинуитети и изазови, представљају кључне аспекте 

временских и просторних димензија учења и наставног процеса јапанског образовног  

______________ 

14 
Ненси Укаи  Расел изучавала је метод Кумон у јапанском образовном систему који је нашао широку 

примену и изван Јапана  
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система. Одређени изрази или модели учења односно држања наставе у Јапану, 

провоцирају очекивања, обрасце и асоцијације које могу да се вежу за одређене 

ситуације. У оквиру ових образаца, и наставници и ученици, себе исказују путем 

одређених идеалних концепата који уобличавају својствен и битан дијалог и 

усмеравају пажњу на заједнчка очекивања. 

   

3.3.1 Игра 
 

      Великим делом, Шинтоистички ритуали представљају игру (Asobi) као забаву за 

божанства, управо тако као што игра представља природни пут раста и виталности у 

наставном приступу у раним фазама образовања. Уз идеју да дете једноставно треба 

пустити да расте, постоји идеја да, у раним годинама, децу једноставно треба пустити 

да се играју. Asobi има конотације неструктуираних, обновљених активности – 

активности са креативним или енергетским потенцијалом. Ова усмереност на 

допуштању природних енергија да слободно и снажно теку, припада домену врло 

старих идеја о учењу, као и о здрављу. Три речи у којима је садржана ова оријентација 

– Asobi, akaru i genki – представљају три најважније теме у конструкцијама одраслих о 

томе шта је пожељно по питању учења у раном детињству. 

 

3.3.2. Колективно искуство   
 

       Кроз готово читаву секвенцу организованог учења од школе до компаније, 

наилазимо на идеал групног живљења (Shudan Seikatsu). У првом разреду деца нису 

једина које пропуштају кроз ритуал уређења ципела испред улаза у собу. Иста наставна 

искуства се уочавају и на свим нивоима образовања, у студентским клубовима, у 

атлетици, у образовању унутар компаније и свим облицима духовног образовања.  

Чини се да је ова иницијална преокупација са социјализацијом у групи (без обзира у 

коју организацију се нови члан укључује) нешто што сигнализира да је процес учења 

почео. Ово је модел који се јавља у практично свим облицима наставе и учења у 

Јапану. Супротно нашим садашњим стереотипима, уобичајени начин држања наставе и 

учења у Јапану не представља безлично предавање – бубање и меморисање за испите, 

већ колективно учење у основној школи доживљено као групно живљење. Постоји 

континуитет и паралела између првог разреда и прве годне запослења. Ово чини више 

од простог уређења сагласности. Шаље критичку поруку да ће учење бити заједничко, 

колективно искуство. Овај „модел социјализације“ користи се у различитим 

клубовима, активностима, спортским организацијама, у којима Јапанци учествују као 

деца, као адолесценти и као одрасли. 

 

3.3.3. Учење као узајамни процес   
 

     У овој шеми, учење је посматрано као узајамни процес; напредовање својих 

наставника или старијих од себе, такође, отвара пут сопственом напредовању. 
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Функција учења представља исти принцип за све чланове заједнице учења. Овај 

принцип помаже да се модификује или да неутралише тензију коју ствара чињеница да 

су хијерархије базиране на старешинству уобичајене и да постоји пуно такмичења на 

путу до успеха. Пуно учешће свих чланова се охрабрује и сматра пожељним. 

Диференцирање на основу способности се мање потенцира, јер оно води подвајању. За 

групу је од највећег значаја континуирани општи успон у коме сви чланови могу да 

учествују. Стога, следи да је „имитација највиши облик за похвалу“ у логици јапанске 

културе. Јапанска култура уздиже имитацију као моћан пут до суверености 

(мајсторства).  

      Овај концепт узајамности се не односи само на особе. Термин „мајсторство“ има 

различита значења у односу на наше схватање доминације и владавине. Мајсторство је 

процес прилагођавања себе материјалу, а не контролисање или потчињавање 

материјала себи. Обратно, може се сматрати да онај који учи, мора прво прихватити 

своје потчинајвање материјалу, задатку, или облику. Врхунски керамичар говори о 

томе како је он учио од глине. 

  

3.3.4. Eнергија  
 

      Појам виталности  (Genki) изражен кроз љубопитљивост и енергичну игру, 

представља центрлани елеменат јапанског схватања дететове особености (личности) и 

потенцијала за учење током школовања. Уколико желимо прави и ваљани напредак 

детета, ова виталност не сме да се ремети или ограничава. Настава је усмерена  у 

правцу социјализације детета према групним околностима (значи, донекле, удаљавања 

детета, од породичних околности), при чему не треба ометати ток појединчеве 

виталности за коју се сматра да у суштини дефинише капацитете за учење код мале 

деце. 

 

3.3.5. Светлост  
 

       Akarui, проток енергије, који представља константну усмереност пажње наставника 

и родитеља, такође је кључни појам у Шинтоизму. Шинтоистички ритуали су, често 

усредсређени на напоре да се потенцира природна виталност у свим живим бићима и 

да се рашчини (често путем ритуала прочишћења или утехе), све оно што изазива или 

зачепљује путеве таквог израза. Затим, често се чује како наставници и родитељи 

говоре о „светлости“ како у случају учионичког окружења, тако и код деце. Жива, 

позитивна атмосфера у разреду, на лицима деце, и њихова интеракција је високо 

пожељна, баш као што у Шинтоизму постоји космолошка преокупација са стварањем 

светлости и победом сила светла над тамом, како би се обезбедила плодност и здравље. 

Обнављање енергије код одраслих је такође један аспект као што је и више начина 

обуке у којима су полазници изложени екстремно ниским или екстремно високим 

температурама. 
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3.3.6. Облик или форма  
 

        Готово свака врста учења почиње са фиксним обликом (Katachi). Обука по питању 

форме требало би да се безброј пута понавља. Ово се сматра спољашњим 

отелотворењем наставе (Oshie) која се преноси. „Учење почиње формом“ ((Kata de 

hajimeru) је уобичајена фраза код традиционалних уметности и заната, о чему пишу 

Хори и Хер15 (Hare, T. Stanford University, Press, Zeami's Style, 1986.). Сама форма, а не 

наставник чини се, представљају врхунски ауторитет. Генерације наставника су 

усавршавале форме, те су оне суштина акумулираног искуства преношеног кроз време, 

искуства које превазилази појединца. Готово сав наставни рад и учење заснива се на 

различитим врстама форми које представљају кључни медијум за преношење. Форма 

је, на крају крајева, најконцентрисанији пут отелотворења искискуства, који води ка 

директном присаједињењу ученика понављању обрасца, што представља искуство које 

су  већ небројено много других ученика раније искусили. Уколико овај појам пажљиво 

размотримо, оучићемо две веома занимљиве разлике између наших, сопствених 

приступа и јапанског приступа учењу. Ми, иницијално желимо објашњења и осећамо 

потребу да дамо што више нових објашњења новим ученицима. Форма на коју се ми 

највише ослањамо је вербална, док Јапанци дају већи значај физичким активностима. 

Сетимо се само наизглед бескрајног понаваљања Каtа (форми) кроз које будући 

експерти борилачких вештина морају да пролазе када се обучавају у џудоу, каратеу и 

аикидоу. У западаној цивилизацији није прихваћена идеја форме као ауторитета (већ се 

даје предност неформалности), што се манифестује кроз наше трагање за променом 

или игнорисањем форми ради постизања спонтаности, независности и креативности. 

Ако смо сасвим искрени, признаћемо да имамо осећај да се Јапанци према форми 

односе са претераним поштовањем. Када размишљамо о томе шта је научено, ми, 

обично размишљамо да је то нешто што се садржи од онога што је ученику било 

доступно као његов избор, док у Јапану оно проистиче из искуства праћења форме уз 

бескрајно понаваљање, све док се мудрост или истина отелотворени у форми не појаве 

као очигледни и не догоди идентификација. 

 

3.3.7. Искуство  
 

       Учење представља ствар искуства, а оно укључује целу личност. Многи облици 

учења почињу на мање експлицитним начинима него што бисмо очекивали. Овај 

нагласак на искуству такође води ка већем вредновању искуства од теорије, и даје 

додатни ауторитет идејама надређених, историји групе, и тежини прошлости. 

 

3.3.8.  Понављање основа  
      

     Како се стиче искуство форме? Како улазимо кроз форму (katachi de hairu)? У свим 

случајевима учења ми посматрамо, ми уочавамо коегзистентни нагласак на  

__________ 

15 Hare, T. Stanford University, Press, Zeami's Style, 1986. 



 
 
 
 

29 
 

сагледавању основа (то јест, форми обуке), кроз понављање. Савладавање основа 

(Kihon, moto) представља мото сваког професора математике у средњој школи, сваког 

грнчара и сваког надзорника линије. Не постоји ништа важније од основа. Од 

геометрије до виолине и Но театра, док ученик не савлада основне форме, не може 

бити истинског прогреса. Ово је такође садржано у приступу Кумон. Брза постигнућа 

Wunderkinda – куће које се на брзину граде на песку, неће дуго опстати. Солидне 

перформансе човека обученог на основама – особе којој су у основи већ аутоматски 

физички одговори, урођене реакције настале годинама понављања, представљају знање 

које се цени. 

 

3.3.9. Наставников ауторитет    

 

       Наставник је особа која има ауторитет искуства. Свако ко је старији, има бар неке 

квалитете мајстора (Sensei), лидера (Shidosha) и старијих (Senpai). Овде се не ради 

једноставно о годинама, већ се огледа дужина и квалитет искуства. Године, 

једноставно, указују на више времена у коме су акумулиране чињенице, али је јапанска 

представа заснована на појму актуализације мудрости. Наставник или Sensei је 

узвишен у формама или искуству, што је евидентно у његовом телу и покретима. Све 

особе су, у исто време, наставници и ученици – сви су путници на заједничком путу 

форми. 

   

3.3.10. Залагање и самодисциплина 
       

      Главна копча која уједињује идеологију једнакости са такмичењем јесте копча 

залагања (doryoku) нарочито залагање које је исказано у самодисциплиновању. Прво, 

размотримо како јапански појмови форме и искуства чине природнијим прихватање 

објашњења заснованог на залагању над објашњењима заснованим на способностима за 

постизање успеха у свакој сфери учења. У Јапанској култури способност је призната, 

али способност није опредељујући фактор у освајању коначне победе. Само путем 

залагања, појединац може да савлада форме и достигне искуство. Способност сама по 

себи, не ангажује ученика у многим од кључних аспеката процеса учења. 

 

3.3.11. Изградња карактера  
 

       Не постоји добар превод речи (Dodrokyu, Nintai, Gambaru, и сл.) на које се често 

наилази, када говоримо о учењу, а које имају само приближно значење у изразима 

„уклапати се“, „дати свој максимум“, „максимално се трудити“, „не одустајати“ и 

сличним појмововима. Јапански термин за патњу (Kruo) се такође сматра централним 

појмом у ситуацијама учења. На наставницима је одговорност да своје часове учине 

интересантним, пријатним и да „укључе све ученике“.  
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      Gambaru (напор), Kuro (патња) и Gaman (упорност) су често корићене речи у 

контекстима духовне изградње и изградње карактера јединствене за јапанско учење. 

Ови термини се користе у специфично физичком смислу, морамо приметити колико је 

заправо учење физичко – и често у случајевима када су издржљивост или исцрпљујуће 

понављање присутни. Напрезање је неопходно да би се постигао прогрес, а прогрес у 

смислу форме да би се постигло искуство које оно отелотворује, захтева да ученик 

издржи и да не одустане; и да искуси бол такве борбе. Нови монах, нови грнчар или 

ђак трећег разреда ниже средње школе издржавају и морају истрајати кроз болна 

понављања зато што они, у потпуности, верују, да без искуства ових тешких задатака, 

ништа не може да се постигне. Напредак у учењу се не сматра забавним или лаким. 

Насупрот томе, управо су изазов и тешкоћа оно што обезбеђује пут ка личном развоју – 

сигурности, посвећености и карактеру.  

   

3.3.12. Пут ка савршенству 
 

       Апсолутност се ретко постиже у људској димензији; ипак у Јапану, у многим 

областима, уз континуиране акције усмерене ка савршенству (Kaizen), сматра се да је 

ово увек могуће. Нормалним се сматра процес континуираног учења. Не постоји 

крајња и коначна тачка. Особе било ког узраста имају способност да напредују уколико 

уче и посвете своју енергију томе. Чак и међу припадницима Зена, у потпуности 

просвећени учитељ је реткост. Уочава се трајно трагање за побољшањем, посматрање 

себе из спољне димензије, (Hansei) или своје компаније како би се освежила 

посвећеност или увид. Делићи побољшања су често веома сићушни, али су без обзира 

веома реални. Савршеноство се гради на прошлим постигнућима. Оно представља 

битну особину свих људских активности. Спор и мукотрпни процес прочишћења – 

усавршавања у префињености. Тај осећај савршенства је управо водио Акиру 

Куросаву, у добу од седамдесет година, да примети како „још увек мора много да 

ради“, да би направио истински велике филмове. 

       Јапанске теме о којима смо говорили су срж очекивања везаних за учење помоћу 

којих се ствара безброј ситуација учења. Оне су попут старих, добро проверених 

метода, које захтевају само мало иновација и стоје спремне да буду примењене на било 

који сет нових ситуација, без обзира да ли се ради о производњи компјутерских чипова 

или одржавању здравља становништва које брзо стари, кроз пограме социјалне 

едукације. Познавање ових тема, омогућава нам да повећамо наше разумевање моћи, 

логике које оне имају у јапанским школама, програмима обуке, традиционалним 

уметностима и тако даље. Оне представљају мрежу матрица значења које се међусобно 

подржавају, и које стварају изузетне јапанске основе учења као друштвене појаве.  

   

3.4. Школе - модели наставе 

 

       У јапанским основним школама постоје различите технике извођења наставе. 

Јапански професори користе врло компактан сет техника у преношењу знања својим 

ученицима. На првом месту су рутине. Јапански наставници сматрају да рутине нису 

нешто што треба избегавати, већ их користе да смање оптерећење. Приступ 
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курикулуму одоздо на доле и стандардизација, дају наставницима више времена да 

раде са ученицима појединачно и да се посвете њиховим појединачним проблемима у 

усвајању градива. Наравно, овај нагласак значајно смањује наставникову аутономију 

приликом одлучивања шта ће предавати као и његову флексибилност у уношењу 

измена у саме садржаје лекција. Међутим, парадоксално, овакав приступ држању 

наставе, даје наставнику много већу флексибилност у раду са ђацима појединачно. 

Пошто су сви на истом путу, лако је поклонити пажњу онима који се боре да на том 

путу и остану, а градиво усвајају уз веће него уобичајене тешкоће. 

      На другом месту су формуле. Математика и други предмети представљени су у 

секвенцама које су тесно повезане што омогућава наставнику да антиципира проблеме 

које му ученици могу срести у усвајању градива, а такође и да наставник може да 

јавном дискусијом на тему ових проблема помогне ученицима у лакшем усвајању 

градива. Наставник се не усредсређује на меморисање градива. Имајући јасну идеју 

које формуле ученици треба да знају, и којим редоследом, наставник може да дозволи 

ученицима да тестирају валидност материјала. Наставник остаје испред разреда, 

пуштајући ученике да истражују алтернативне путање. На крају, ученици ће доћи до 

правилних закључака – ови задаци су тако конципирани да теку од једног нивоа ка 

другом. У процесу изналажења формула, ђацима је дозвољена прилична слобода у 

истраживању и постављању питања. 

       Ђаци и наставници имају заједнички сет циљева – како разумети ове проблеме. 

Усмеравајући се на грешке као корисне податке за размишљање (hansei), наставник 

себе дистанцира од улоге судије или арбитра. Јапански школарци се не боје да ће их 

наставник грдити уколико дају погрешан одговор (на нивоу основне школе). 

Наставници и деца су уједињени у трагању за тачним одговором. Сходно томе, живот 

учитеља је организован тако да представља осећај заједничке борбе и заједничког 

напора у свести ученика. Организујући учење као сет циљева које би требало да 

постигне читава група, избегавају се многа упоређивања на нивоима нижег 

образовања.  

 

3.5. Нивои школовања и модели учења 

 

      Јапанско основно образовање не пружа слику строгог праћења рада ученика који су 

приморани да меморишу велике количине знања. Ови сценарији су типични за 

средњешколско образовање у Јапану и, донекле, за последњу годину ниже средње 

школе. Ролен 16, је управо указао на непожељне ефекте на ђаке који нису били у стању 

да положе пријемне испите за упис у елитне гимназије. Окано17 указује како ученици 

из јапанских радничких породица и ученици из нејапанских породица бивају усмерени 

ка средњим школама које су занатски или позивно усмерене као стручне средње  

школе. Без сумње, упис у гимназије односно средње школе усмерава ученике у веома 

различите светове – светове који су далеко суровији од основне и ниже средње школе 

___________ 

16  Rohlen, T. P. Japanese High schools, Berkley University of California Press, 1983 

17  Okano, H. School To Work Tranzition in Japan, Cleveland, Multilingual Matters, 1983   
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из којих ученици долазе.   

     У основној и нижој средњој школи, јапанско образовање је ефикасно по питању 

обезбеђивања доступности широком дијапазону ђака, припремајући их да стекну веома 

висок ниво знања на стандардизованим тестовима. Организација курикулума у 

основној школи, као и организација разредне наставе, омогућава ученицима довољно 

времена да разговарају и да буду у интерактивном односу са наставником. У учионици 

јапанске основне школе атмосфера је живахна, радна, а такође и веома погодна за 

усвајање великог и квалитетног градива.    

     Док је Јапан етнички релативно хомогено друштво, које карактерише низак индекс 

економских разлика, ипак, ђаци из радничке класе, ђаци пореклом из burakumin 

породица и gaiseki породица се у изузетно великом броју налазе на непрестижним 

образовним колосецима.18 Ови фактори, без сумње, представљају оптерећујуће 

чиниоце у школској настави, али није лако објаснити имајући у виду политичку и 

друштвену историју Јапана, због чега су наставници у Јапану у стању да постигну 

многе ефекте које наставници у другим земљама нису. 

        

3.6. Школе 

 

     У Јапану, без обзира на академски прогрес, сва деца остају у једном одељењу до 

краја основног школовања. Задржавање у претходном разреду односно понаваљање, не 

представља могућност. Јапанска деца поред одмора имају и сат до сат и по за ручак, за 

чишћење после ручка и за рекреацију. Ове честе могућности да се релаксирају и баве 

живом физичком активношћу, свакако играју важну улогу у продуженој способности 

јапанске деце да са пуно пажње прате своје наставнике за време часова.   

     Ученици петог и шестог разреда похађају допунске клубове и часове који се 

одржавају у школи сваког дана. Ови часови, познати као Khurabu укључују тако 

различите активности као што су калиграфија, спортови, књижевност и уметности. 

Khurabu се одржава за време школског дана, а похађање једног од њих је обавезно. 

Тако се деци пружа могућност за социјалну интеракцију, рекреацију и учествовање у 

богатом програму ваннаставних активности. Делимично због тога, јапанска деца школу 

сматрају не само местом за учење већ и местом где могу да се играју и да буду са 

својим друговима. Ово гледиште је у оштром контрасту које јапанску школску децу 

приказује као напету и толико заузету учењем, да им врло мало времена остаје за 

забаву.    

     

3.7. Програм 

       Министарство образовања одређује курикулуме за све јапанске школе. Програм је 

сличнији сету правила односно смерница које свака школа мора интерпретирати тако 

да одговарају њеним потребама. У ствари, Прво поглавље наставног програма за 

основне школе у Јапану, чији је аутор Министарство, почиње изјавом да би „свака 

_______________ 

18  Okaino, ибидем 
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школа требало да формилуше одговарајући курикулум... како би постигла циљ и добро 

избалансиран развој ђака као појединаца и као људских бића уз пуно уважавање 

стварних услова у школи и њеном окружењу, а имајући у виду ниво менталног и 

физичког развоја деце и њихове индивидуалне карактеристике“. 19 Овај наставни 

програм једино даје прецизне смернице када је у питању број идеограма (kandji) које 

ученици треба да савладају сваке године.        

       Детаљан развој курикулума остављен је школама и приватним издавачима који 

користе наставни програм као смерницу за конструисање наставних материјала који 

одговарају сваком разреду. Одређена серија уџбеника који ће се користити у граду или 

префектури одобравају локалне образовне власти. Наставници немају прилику да 

одаберу алтернативни уџбеник, али имају слободу да развију сопствене приступе у 

преношењу знања и садржаја захтеваних текстова.  

       Наставници озбиљно улажу напоре да би следили наставни програм. На пример, 

само је 20% наставника у Сендаиу, пријавило да је изоставило било шта од материјала 

који су предвиђени наставним програмом за математику.  

        Писци јапанских уџбеника и наставници претпостављају да лекције треба да се 

крећу линеарно; односно да се свака лекција заснива на претходним лекцијама, да 

представља њихову надградњу као и да неће бити прилике да се вратимо на концепте 

који су већ једном били у фокусу пажње. Тако наставници у Сендаиу верују да морају 

покрити тему комплетно први пут и да не би требало да иду даље до следећег нивоа 

док ученици не савладају претходне нивое.        

  

3.8. Наставници – поштовање професије 

 

       Наставници заузимају почасно место у јапанском друштву а њихове плате 

осликавају овај високи статус. Особе улазе у наставничку професију знајући да ће 

њихове плате бити конкурентне са платама колега који предају на универзитетима или 

који раде у бизнису или другим професијама. Резултат тога је да је настава 

примамљива како за мушкарце тако и за жене. 

       У припреми јапанских наставника, колеџи, углавном, обезбеђују обуку у 

предметним областима, као што су језици, уметности, математика и природне науке. 

Наставници који желе да раде у школама, очекује се, пријављују се на часове на којима 

се објашњава методологија наставе ових предмета, мада овај захтев није увек 

формализован и обавезан. Неколико недеља се проводи у хоспитовању али се обука 

тиме не завршава. Јапански наставници не достижу своје вештине примарно кроз 

наставу коју похађају на колеџу. Истинска инструкција се догађа на послу. Нпр, сваки 

нови наставник тесно сарађује с ментором, искусним наставником који је те године на 

 _______________ 

19 Ministry of Education, Science and Culture, Japan, 1983. Science and International Affairs Bureau. UNESCO 

and International Affairs Department. Educational and Cultural Exchange Division. Course of Study for 

Elementary Schools in Japan. Tokyo: Ministry of Education, Science and Culture. 
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одсуству, коме је задатак да помогне одређеном броју нових наставника. Блиска 

сарадња са другим наставницима, резултира трајним дотеривањем и унапређивањем 

наставничке вештине.     

       Део објашњења зашто јапански наставници јесу тако вешти јесте у томе што њихов 

распоред омогућује да једни од других уче и да уче од много искуснијих директора. 

       Јапанска теорија наставе се преноси кроз честе контакте међу наставницима и 

перманентном разменом информација. Јапански наставници не проучавају толико 

формалну теорију или апстрактне принципе колико уче наставне вештине, кроз 

посматрање и праксу. Они не прате фиксни образац, већ, уместо тога, прилагођавају 

оно што уче на начине који име се учине најкориснијим. Као резултат тога, часови које 

држе наставници разликују се по специфичном садржају као и у начину и редоследу 

презентације.     

       Настава читавом одељењу је у складу са једним важним постулатом савремене 

јапанске филозофије образовања: настава у основној школи мора бити у складу са 

егалитарним системом образовања. Ово становиште, које се углавном развило после 

Дугог светског рата, представља реакцију на елитистички систем који је каректерисао 

јапанско образовање почетком XX века. Сматра се да сва деца имају једнако право на 

образовање, а јапанске школе се труде да обезбеде свој деци једнаке могућности да 

остваре ово право. Са методом читавог одељења, сва деца добијају исту врсту и 

количину инструктаже. Веровање у егалитарност, такође, објашњава неколико других 

аспеката јапанског образовног рада. Она подстиче праксу да се формални предмети не 

предају у предшколском образовању – праксу која може некој деци обезбедити ранију 

предност над другом децом. То је такође основа на којој Министарство образовања 

обезбеђује курикулум који се прати у свим крајевима земље. Јапанци сматрају да би 

било нефер уколико ученици на острву Фуђи, на пример, немају исти приступ 

компатибилним школским погодностима и приликама за учење, које имају деца у 

Токију. 

       Настава целом одељењу такође је у складу са јаким јапанским веровањем да је 

напоран рад изузетно важан. Јапански наставници, углавном, претпостављају да сва 

деца могу достићи основне академске вештине уколико вредно уче. Наставници 

планирају своје часове, имајући то у виду. Зато представљају сваку тему лагано и 

целовито, тако да сви ученици имају адекватне могућности да савладају материјал. 

Сврставање у групе и подела на групе са различитим способностима унутар одељења 

се никада не практикују, а мало се пажње посвећује деци која имају специјалне 

потребе, као што су талентована деца или пак, она деца која споро уче. Потребе овакве 

деце морају бити задовољене изван редовне наставе, кроз клупске активности после 

наставе и часове, кроз приватне часове или похађање специјалних школа, као што су 

добро познате јапанске школе Juku. 

 

3.9. Час 

         

     Није могуће одржавати пажњу ученика уколико на часу има понављања и уколико је 

незанимљив. Јапански наставници знају ово и користе различите стратегије да би 

задржали пажњу ученика. Иако се свака тема предаје полако, то не води ка досадним, 
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пуним понављања, наставним јединицама. Оно што импресионира посматрача јесте то 

са колико живости, динамике, и ангажовања, јапански наставници држе своје часове. 

Јапански наставници проводе мало времена предајући. Они представе интересантне 

проблеме; они постављају бројна питања; они испитују и усмеравају. Не само што се 

од деце тражи да продискутују решења која сами нуде, већ се од њих тражи да процене 

релевантност и ваљаност решења која су други ученици понудили. Сваки ученик, 

знајући да ће бити прозвани током часа, пажљиво посматра оно што наставник ради, 

као и оно шта друга деца одговарају. 

      Јапански наставници се не задржавају на било ком одређеном приступу часу. 

Знајући да деца имају користи од различитих наставних техника, мењају свој приступ 

више пута током сваког часа.    

       Кохерентност часа и разноликост наставних техника које користе јапански 

наставници доприносе успеху приступа наставе у целом одељењу. Ово помаже да се 

створи целовитост часа, централни концепт у јапанском курикулуму. Сваки час се не 

посвећује једноставно дискусији одређене теме, већ је конструисан око концепта 

лекције која има значење. Циљ сваког часа је да представи кохерентну, интегрисану 

информацију о специфичном концепту или теми. Попут било које добре приче часови 

су посвећени развоју серије логички међуповезаних тема. Оно што се дешава током 

недеља и месеци, подсећа на књигу која има увод, разраду и расплет радње. Свака 

лекција је попут добро написаног поглавља које има свој јединствен садржај али, 

такође, додаје причи коју прича читава књига.  

       Две популарне јапанске дечје песме су: „Suzume no gakko“ i „Medaka no gakko“  

(„Школа за ласте“ и „Школа за рибе“). У случају ласта, постоји хијерархија базирана 

на старости, а настава је строга и захтевна (песма каже: Наставници у школи за ласте 

машу штаповима, скупљају ученике да би их учили да рецитују сви у један глас). У 

Школи за рибе, сви су истог статуса, и они иду кроз своје активности мирно и срећно 

(„Погледајмо рибе, како се живахно играју док пливају и забављају се“). 

       Јапански наставници покушавају да створе учионице са атмосфером Меdaka 

односно учионице у којима наставник не покушава да доминира као једина особа која 

шири знање и која је арбитар тога шта је исправно. Напротив, наставник посматра 

идеје и реакције ученика као валидне и корисне доприносе учењу у учионици. На овај 

начин, јапанска настава је тесно повезана са савременим западњачким конструкти-

вистичким приступом образовању. Уместо да су пасивни примаоци информација, од 

ученика се очекује да буду активни учесници у креирању сопственог знања. Јапански 

ученици обезбеђују одговоре или објашњења читавом одељењу у 99% часова.   

       Иако се на типичном јапанском часу покрива једна тема, наставници користе 

много различитих активности током трајања једног часа. Они некада траже од ученика 

да користе конкретне предмете да представе програм или концепт који се поставља 

или напишу своја решења на табли. Могу да позову групу да одговори у глас, или могу 

да представе проблеме за размишљање.  

       Честе промене активности за време часа имају два ефекта. Прво, то даје различите 

могућности за учење, а и одржава ученичку пажњу. Неки ученици уче боље кроз 

дискусију, другима од помоћи може да буде коришћење конкретних предмета. Они 

који споро уче, помажу се кроз свеобухватне и разнолике приступе. Они који брзо уче, 

могу искусити велику количину обнављања, али сматра се да чак и они имају користи 
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од експонираности многим аспектима курикулума елементарне математике. Уз ове 

разнородне активности, јапански наставници ретко када морају да држе предавања. 

Уместо тога, они покушавају да усмеравају ученике према савладавању теме. Кроз 

читав час, наставници формулишу проблеме, ученици одговарају, а наставници 

конструктурно реагују на ученичке напоре. Када ученици почну да се баве 

ирелевантним, невезаним за задатак активностима, наставник прво покуша да усмери 

њихову пажњу натраг на лекцију, отпочињући различит тип активности не мењајући 

тему или грдећи их. 

 

3.10. Методологија наставе 

 

       Најчешће заједничке активности које се користе у настави деле се у три опште 

категорије:  

1. демонстрација са конкретним материјалима 

2. визуелна представа кроз дијаграме и написана правила 

3. директна вербална настава и објашњења 

 

3.10.1. Конкретни предмети  

  

     Јапански наставници су осетљиви на чињеницу да је малој деци корисно коришћење 

конкретних предмета како би се илустровали апстрактни концепти. Без обзира да ли су  

руковођени теоретичарима дечјег развоја или се ослањају на сопствено свакодневно 

искуство са децом, наставници знају да мала деца боље уче кроз рад са конкретним 

предметима, него искључиво кроз апстрактне вербалне дефиниције. Јапански 

наставници ово сазнање спроводе у пракси у 68% часова у првом разреду и кроз 19% 

часова у петом разреду.    

    

3.10.2. Визуелне презентације 

 

       Пажња се поклања не само како ученици и наставници баратају преметима, већ 

такође и честим коришћењем цртежа, дијаграма и демонстрацијама. Што су ученици 

старији, јапански наставници користе ове врсте визузелних презентација као 

делимичне замене за руковање конкретним предметима. Услед тога што јапански 

наставници користе много различитих типова активности на сваком часу, они не 

морају да се ослањају на вежбе као уобичајен наставни метод.  
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3.10.3. Концептуални начин инструкције 

 

     Јапански наставници често кажу својим ученицима: „Постоје многи начини да се 

реши овај проблем. Размисли о што већем броју могућих начина. Немој обраћати 

пажњу само на то да добијеш исправан одговор, само смисли што већи број различитих 

решења.“ Они стављају нагласак на размишљање о проблему, а не о томе да се што 

брже дође до решења или одговора. Овај нагласак представља изазов за децу и 

вероватно је да ће их довести до дубљег разумевања концепта.  

 

3.11. Информација и контекст 

 

       Две врсте информација се типипно добијају на часу: информације о корацима који 

су неопходни да би се решио проблем (процедурална информација) и информација која 

води разумевању концептуалне базе проблема (концептуалне информације). 

Инструкција може укључити било процедуралну, било концептуалну информацију, 

или обе. Ако има само концептуалну информацију на располагању, ученик може добро 

да разуме проблем, али може да се деси да никада не пронађе одговор. С друге стране, 

уколико наставници начине неопходне механичке, рутинске кораке, ученици могу 

знати да нађу одређени тип решења, али могу да не буду способни да прошире своје 

знање на друге проблеме, укључујући исте концепте. Када су оба типа информација 

обезбеђена, ученици нису само способни да реше одређене проблеме, већ су способни 

и да своје знање шире примене. 

       Јапански наставник користи и алтернативне приступе када би требало да реши 

неки проблем, али исто тако да би ученик разумео проблем наставник разрађује његов 

одговор. Ослањајући се на сугестије које је ученик дао, без обзира на тачност одговора, 

наставник даље објашњава учеников одговор и нуди прецизно и детаљно објашњење 

зашто одређена процедура одговара. Зато наставници не одгађају увежбавање градива 

док сви аспекти лекције нису пређени, па комбинују наставу и вежбе, уз уважавање 

индивидуалних разлика међу децом. А индивидуалне разлике међу децом решавају и 

организовањем мањих група (han) чије је чланство намерно одабрано тако да буде што 

разноврсније. Пошто су они који уче споро упарени са онима који уче брзо, обе групе 

ученика имају користи. Они који уче споро имају корист од посматрања техника оних 

који уче брзо. Они који уче брзо имају користи јер су принуђени да објасне, на пример, 

математичке концепте онима који споро уче. Такође, интензивна заинтересованост и 

висока мотивација неких чланова мале групе може имати заразни ефекат, ширећи ту 

заинтересованост на остале, мање ангажоване чланове.  

       Јапански наставници такође проводе време ван часа помажући ученицима којима је 

потребна додатна помоћ. Понекад дају сугестије онима који брзо уче у погледу додатних 

референци или активности које би за њих могле бити занимљиве. Потребе оних који уче 

споро, могу бити задовољене кроз додатну помоћ. Ове технике не успевају обавезно да 

смање разлике између деце у погледу њихових академских постигнућа, али оне имају 

позитиван ефекат на подизање нивоа постигнућа свих ученика у разреду. 
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      Још један користан приступ примењен у многим јапанским школама је да 

наставници изводе демонстрационе часове за родитеље. Ови часови имају две 

функције. Кроз ове демонстрације, родитељи добијају бољу слику о стварним 

активностима у којима су ангажована њихова деца. Демонстрације служе и као начин 

иницирања дискусија на тему индивидуалних разлика, јер после часова, наставници 

позивају родитеље да дискутују о индивидуалним разликама код деце.  

 

3.12. Учење ван часа 

 

     Поред регуларног школског програма и ваннаставних активности, јапански 

наставници користе и друге могућности за неформално учење. Неформалне 

инструкције могу да се добиу чак и за време паузе за ручак када ученици и наставници 

једу заједно у својој трпезарији. У једној учионици петог разреда ђаци су, на пример, 

јели крупне слатке кромпире, храну која није била на менију за ручак у другим 

учионицама. Када је ручак завршен, наставник је укључио ТВ и показао видео снимак 

о слатким кромпирима. Слатке кромпире које су појели, узгајили су сами ученици. 

Приказан је снимак целог циклуса производње - сејање, гајење, па све до тренутка када 

га ученици ваде из земље. То је пружило много пластичнија и пунија значења лекцији 

природних наука, него што би се постигло читањем о гајењу биљака. Неформално 

учење одвија се и током специјалних активности које обележавају јапанску школску 

годину. У највећем броју јапанских школа, на пример, постоји спортски дан и дан 

уметности. Многе образовне установе имају дан маратона, дан физичких спремности, 

фестивал филма, музички фестивал, фестивал уметности и науке и уметнички 

фестивал. Постоје екскурзије са различитим садржајима (иде се на места од 

историјског значаја и сл.) , време одређено за гајење биљака и животиња, хорска 

такмичења, акција улепшавања школе, и друге активности током читаве школске 

године.   

       Ове наставне технике нису езотеричне, нити су настале на основу егзотичне 

јапанске филозофије. Оне су принципи и приступи који би генерално могли да се 

прихвате као пример добре наставне праксе било где у свету. Дају и веома позитивну 

слику наставног процеса који воде наставници у јапанском основном образовању. Не 

наглашавају учење напамет и дрил, већ лекције охрабрују концептуалне, програмски 

оријентисане приступе учењу. 

      Сасвим је друга ситуација када је у питању настава у средњим школама. Због тога 

што је упис на добре универзитете веома конкурентан и готово у потпуносит зависи од 

добијања добрих оцена на пријемним испитима за универзитете, настава у средњим 

школама је често дефинисана садржајем универзитетских пријемних испита. Зато се 

углавном напушта описана наставна пракса из основне школе, и прелази на што бржу и 

што ефикаснију инструкцију која наглашава чињенице и процедуре.    

      Свакако да сви наставници у јапанским школама нису једнако ефикасни, али је 

генерално квалитет особа које улазе у наставничку професију висок и наставници се 

труде да усаврше своје вештине током целокупног наставног рада. Имајући у виду 

карактеристике наставника, као и структуру и подршку школа, можемо да схватимо 

зашто јапански ученици показују тако високе нивое академског постигнућа. Одлични 
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наставници, које подржавају посвећени родитељи и друштво које подржава 

образовање, представљају кључни елеменат успеха ученика. 

       Отуда се намеће и отпимистичан поглед на образовање. Јапанци сматрају да сви 

наставници могу да науче како да добро држе наставу, уколико имају одговарајућу 

обуку и добре узоре – да су добри наставници нешто што се ствара, а не неко ко се 

рађа. Такође очекују да ће сва деца бити способна да савладају школски програм 

уколико им је обезбеђено све што је потребно у наставном процесу, и уколико 

марљиво уче. Ови погледи, и њихово спровођење у праксу леже у темељу успеха 

јапанског образовања у основним школама.. 

   

3.13. Приступ Кумон у настави и учењу 

     

     У лето 1954. године, осмогодишњи Такеши Кумон, ученик другог разреда у Осаки, 

дошао је из школе са лошом оценом на тесту из аритметике. Мајка је била врло 

забринута, али његов отац, Тору Кумон, иначе професор математике у гимназији, није 

био забринут. „По мом мишљењу, његово здравље ... је најважније за време основног 

школовања; намеравао сам да отпочнем један структуисани курс учења математике с 

њим када се буде уписао у нижу средњу школу.“20 

       Како је његова супруга била изузетно забринута лошим дететовим оценама, 

господин Кумон је почео да размишља како да помогне сину. Он је прочитао уџбеник 

математике који је мали Такеши користио. Изненадио се како се концепти уводе а 

потом одмах одбацују. Погледао је комерцијалне вежбанке, али оне су само нудиле 

понављање неважног материјала. Незадовољан оним што је пронашао, господин 

Кумон је почео да осмишљава програм за учење код куће. Написао је појединачна 

вежбања са детаљно прецизираним задацима за израчунавање која су представљала 

непосредне секвенце прилагођене нивоу Такешијевих способности, и задавао му по 

један задатак сваког дана. На срећу, Такешијеве оцене су се поправљале, али када су 

престали са овим режимом вежбања, оцене су поново почеле да слабе. Породица се 

вратила на коришћење радних свезака, али је брзо схватила да, уколико је Такеши 

пропустио неколико дана вежбања, морао је да се врати на почетак. Током вежби 

коначно су дошли до корисног система: Такеши би сваког дана урадио по један радни 

лист под надзором госпође Кумон. Господин Кумон би га исправио те вечери и 

припремио задатке за следећи дан, постепено повећавајући њихову тежину. Четири 

године касније, Такеши је попунио хиљаду радних листова и решавао је проблеме из 

диференцијалног и интегралног рачуна. Када је господин Кумон дао сину неколико 

задатака који се постављају на пријемном испиту за универзитете, Такеши, који је сада 

био ученик шестог разреда, могао је да реши већину од њих.21 

     Данас је Кумонов метод односно Kumon-shiki најшире коришћен допунски систем за 

учење математике у Јапану. Курикулуми који омогућавају рад индивидуалном брзином 

која најбоље одговара ученику, проширени су тако да укључују преко 5000 радних 

_______________  

20  Из интервјуа са господином Тору Кумоном, директором Института Кумон за образовање, Осака, 

Јапан, објављеног 18. јула 1951. године. 

21 Као што смо већ рекли - на Кумон метод указала је Ненси Укаи Расел 
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листова намењених решавању у задатом времену, који ученицима омогућавају да 

постепено и делић по делић решавају и освајају задатке и нове вештине све до решавања 

проблема из физике на универзитетском нивоу.           

       Овај метод је развијен да би се квалитетно предавала математика и најбоље га је 

разумети кроз његов курикулум. Истовремено, он се може посматрати и као метод који 

може да има и широку примену. Приближно 70% јапанске деце која уче математику по 

Кумоновом методу такође се уписују и на Кумонове курсеве за учење јапанског језика, 

а нешто мањи број их учи и енглески користећи Кумонов метод. Овај систем учења, 

углавном користе мала деца. Приближно 7% ученика јапанских основних школа учи по 

Кумоновом методу, 2 пута недељно у наставним центрима после школе. Велики број 

ученика и дуговечност овог метода учинили су да Кумонов институт за образовање 

постане највеће јапанско приватно образовно предузеће- и по броју ученика и по 

оствареном приходу.   

       Кумонов метод је контроверзан и заузима посебно место у богатом и разноврсном 

свету јапанског образовања. Јапански критичари не воле напредовање које подсећа на 

учење на памет и води ка напредовању уз лествицу способности. Међу највећим 

критичарима овог метода било је Министарство просвете Јапана, наглашавајући 

потребу да се развијају критичке способности мишљења у математици, док Кумон 

наглашава рачунање, при чему Министарство поставља одређене стандарде 

курикулума за сваки разред, а Кумон затим, има за циљ да ученицима омогући да те 

стандарде не само достигну него и престигну. Индивидуализована природа метода 

стоји насупрот групно оријентисаним методама, а Кумон је познат по томе што 

потхрањује „генијалну“ децу која решавају проблеме рачуна (калкулуса) са пет година 

старости (у друштву које је познато по својој униформности). Јапанске мајке овај 

метод или обожавају или мрзе. Међутим, више карактеристика јапанске образовне 

културе су допринеле његовом развоју. Први фактор је културолошко, односно 

друштвено прихватање понављања, меморисања и савладавања, као вредних и 

есенцијалних аспеката учења. Такође, важност математике у образовану – што је 

централно за успех у математици -  је од највећег значаја да би се положили пријемни 

испити, као и да би се показао добар успех у школи, што значи да се велика вредност 

приписује проучавању овог предмета. Коначно, структура запошљавања жена у Јапану 

обезбедила је Компанији Кумон хиљаде активних наставника који, с обзиром да им је 

ускраћен приступ главној струји на економији и да немају лиценце да раде као 

наставници у јавном сектору образовања, играју кључну улогу у развоју овог метода и 

његовој успешној примени. Многе жене су пронашле лични позив, чак и духовно 

значење у свом раду дајући призвук готово религијске преданости Компанијским 

скуповима и публикацијама. Код куће њих подржавају јапанске „мајке посвећене 

образовању“ (Kyōiku Mama), које надгледају своју децу док раде домаће задатке по 

методу Кумон.  

      Да се метод Кумон примењује само у Јапану, био би занимљив образовни раритет, 

који можда садржи одређене поруке. Али математика по Кумон методу се предаје у 27 

земаља, тако да је постао веома занимљив експеримент и изван Јапана.   
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3.14. Meтод Кумон 

 

       Кумон метод представља чист пример онога што је у педагошког психологији 

Запада познато као „теорија вођеног учења“. Насупрот теоријама „активног учења“ 

које наглашавају когницију кроз баратање материјалима, истраживање идеја, и 

неструктуирано проналажење, „вођена“ „рецепција“, или „учење путем излагања“, 

Кумон метод црпи своју снагу из бихејвиористичког приступа. Овај приступ наглашава 

савладавање неопходних вештина пре настављања решавања тежих задатака навишим 

нивоима. Циљ Кумон метода је управо то: да деца у основној школи овладају 

екстензивним корпусом манипулативних вештина које у крајњем исходу воде до 

решавања проблема диференцијалног рачуна. Првобитни циљ господина Кумона је био 

да помогне свом сину да савлада овај ниво из математике пошто ће га једног дана 

учити у школи.  

     „Када је господин Кумон размишљао о образовању свог сина, знао је да ће коначно 

Такеши морати да научи дифернцијалне једначине у вишој средњој школи пошто ће га 

то водити ка математици на универзитетском нивоу. Онда је он резоновао овако: пре 

диференцијалих једначина, долази тригонометрија, а пре ње, геометрија. Пре 

геометрије, долази алгебра, а пре тога су дељење, множење, одузимање и сабирање.“22 

     Пошто је био сведок Такешијевог успеха, који је он, у то време, сматрао 

невероватним, господин Кумон је мислио да су сва деца у стању да решавају проблеме 

калкулуса, уколико им се материјал доставља у малим дозама и њиховим темпом. 

Господин Кумон је то поставио као највиши циљ на пирамиди курикулума и радио на 

разрађивању меотда одозго надоле. Ова високо секвенцирана презентација представља 

кључ Кумон метода и кључни фактор у теорији вођеног учења, посебно њеној примени 

на математику.23 

     Оваквој презентацији у секвенцама, Кумон метод додаје принцип аутоматизма, или 

„надучења“, што представља меру којом се процењује да ли је материјал усвојен. Деца 

морају да вежбају рачунање све док долазак до резултата не постане аутоматски. Они 

напредују ка вишем нивоу рада тек када покажу способност да сваки радни лист 

заврше исправно у датом времену и у оквиру дозвољених грешака. Уколико се пробије 

било број дозвољених грешака, било дозвољено време, задаје се додатно вежбање. 

 

3.14.1.    Практична примена Кумон метода 

 

       1. Дете које је нови полазник прво се подвргава двадесетоминутном 

дијагностичком тесту. Пошто се прегледа његов резултат, дете се ставља у групу која 

је на веома ниском нивоу, да би се дао подстрек дететовом успеху у почетку, што ће 

_______________ 

22 Интервју са господином Ōsaki Kazuyori менаџером, Међународне корпорације Кумон института за 

образовање, Осака, 18. јул 1991.  

23 Ausbel, D. i Robinson, F. School Learning: An Introduction to Educational Psychology, New York, Holt, 

Rinehart and Winston, 1969, стр. 143   
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обезбедити постизање самопоуздања и мотивације код новог полазника. 

       2. Детету се даје на поклон нова пластична кутија Кумон у којој се налази више 

пакета захефтаних радних листова са различитим бројем радних листова у сваком, и то 

од 3 до 10 комада. Један пакет мора се одвежбати сваког дана, што захтева учење од 15 

до 30 минута. 

       3. Два пута недељно, ученик похађа учионицу Кумон (Кumon Кyōshitsu) 

У тим приликама, ученик предаје домаћи задатак који је урадио, а пакет за тај дан се 

ради у учионици. 

       4.  Ученик добија натраг претходни домаћи задатак и исправља грешке док не успе 

да уради задатке савршено. Процес исправљања сопствених грешака сматра се 

приликом за самоучење. 

       5.  Инструктор бележи прогрес ученика у детаљној књизи напретка и у зависности 

од најсвежијих резултата, задаје тежи рад или понављање претходних листова. 

       6.  Кумон метод мора да се вежба сваког дана у години. 

       Ризница за учење курикулума из математике садржи отприлике 5 000 радних 

листова, који су димензија 15 x 21 цм, и чију најупечатљивију карактеристику 

представљају дуги једнаки редови задатака за рачунање одштампани техником тамно 

сивог мастила. Ових 5 000 листова подељени су у 28 нивоа при чему сваки садржи око 

200 страница. Сваки ниво одговара материјалу и концептима који се прелазе у 

јапанском разреду као што је приказано Табелом 1. 

 

Taбела 1. Kумон курикулум из математике, по нивоима  

 Ниво 

курикулума 

Разред 

јапанске 

школе 

Материјали и концепти 

наставе 

ПРЕДШКОЛСКИ 

НИВО 

7a / 

 

Игре бројевима; препознати, 

рецитовати бројеве од 1-10 

6a / 
0; способност да се препознају и 

ређају  бројеви од 1- 30 

5a / Цртање линија облика 

4a / 
Цртање бројева, бројање 

тачкица 

3a / Мапе бројева, почетак сабирања 

2a / 
Просто сабирање путем 

рачунања напамет 
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ОСНОВНОШКОЛСКИ 

НИВО 

A Први Сабирање, одузимање (напамет) 

B Други 
Вертикално сабирање 

(преношење), одузимање 

C Трећи 
Таблице множења, множење, 

дељење 

D Четврти Множење, дељење, разломци 

E Пети 
Разломци (редукција 4 

операције) 

F Шести 
Четири операције, децимала, 

проблеми речима  

НИЖА СРЕДЊА 

ШКОЛА 

G Седми 
Позитивни и негативни бројеви, 

алгебарски изрази  

H Осми 
Линеарне једначине, линеарне 

функције  

I Девети 

Полиномијали, факторизација, 

квадратни коренови, квадратне 

једначине  

СРЕДЊА 

ШКОЛА 

 

J Десети 
Виша факторизација, квадратне 

једначине  

K Једанаести 

Различите функције (квадратне, 

фракционалне, ирационалне, 

експоненцијалне, логаритмичке, 

тригонометријске) 

L / Геометрија равни 

M / 
Прогресија, диференцијални/ 

интегрални рачун  

N / 
Вектори / Линеарне  

трансформације 

O Дванаести 

Примене диференцијалног 

рачуна 

Индефинитни интегрални рачун 

ВИСОКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

P / 
Интегрални рачун, 

диференцијалне једначине  

Q-V / 
Физика, математика на 

универзитетском нивоу  
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       Ови радни листови су са четири различита нивоа и обезбеђују вежбање малих 

моторних вештина; бројање до 10 и писање бројева; вештине преддељења; и сабирање 

разломака. 

        Горњи део сваког радног листа има сличан изглед. У горњем левом углу налази се 

слово и број, који одређују ниво курикулума и број радних листова унутар тог нивоа. 

Деца која уче по Кумон методу погледају у овај угао када добију нов домаћи задатак, 

да виде на ком су нивоу. У горењем десном углу налазе се квадратићи са простором за 

уписивање почетка и краја рада, датум и име ученика. Приметно је одсуство (у радним 

листовима изнад предшколског нивоа), речи, слика и табела. Циљ је да се пажња 

ученика усмери на бројеве. 

       Задаци су у Кумон методу подељени по секвенцама до невероватно малих нивоа, 

што радним листовима даје изглед реда и регуларности, која је привлачна на око, 

уколико је посматрачев став према Кумон методу прихватљив, а уколико то није, онда 

лист делује као нешто што заглупљује мозак. Разлози су двоструки: прво, да дете не би 

било под притиском, пошто се степен захтевности толико постепено повећава и друго, 

да се помогне ученику да разликује обрасце бројева. Саме концепте не предају 

експлицитно. Уместо тога, кроз понаваљање ученици закључују – долазе до решења. 

Како ученици постају боље рачунџије и њихов корпус знања расте, неки од њих 

успевају да пронађу пречице (скраћени пут) или различите стратегије за операције, 

убацујући „креативност“ и „интуицију“ у оно што изгледа као једноставна механичка 

операција.24 

      Количина понављања неопходна за напредовање ка тежим задацима зависи од 

појединца. Деца која брзо и тачно испуне радне листове за дељење двоцифрених 

бројева, напредоваће без губљења много времена на дељење троцифрених бројева, док 

ће други можда понављати десетине пута делове са двоцифреним бројевима, пре него 

што крену даље. Међутим, чак и они ученици који најбрже напредују прораде сваки 

ниво који има 200 радних листова, најмање три пута.25 

     Попуњавање радних листова би требало да захтева мање од 30 минута дневно, али 

уколико се држите овог распореда, број радних листова се брзо повећава. Тако да 

троипогодишње дете које почне да попуњава задатке са животињама, за две године 

попуни 2 855 радних листова, да би напредовало 3 нивоа. Истраживачима је познат  

„случај Иукинори Като-а, који је уписан у школицу Кумон метода када је имао  4 

године и 9 месеци. После 5 година, он је решавао проблеме који су укључивали 

векторе на нивоу 0, пошто је попунио по 800 радних листова на нивоу, при чему је 

некада назадовао у одређеним областима, тако да је укупно прорадио 13.570 радних  

______________________ 

 
24 У студији коју је вршио психлог Дејвид Гири, деца у Кини су показала да имају 3 : 1 предност у 

перформансама над децом у Америци, у способности брзог и тачног решавања сабирања једноцифрених 

бројева, било да се ради оловком и хартијом или компјутером. Кинеска деца су призивала веома 

софтистициран имиџ стратегија и предности у брзом процесуирању, способности које Гири приписује 

делимично јачем нагласку на увежбавању основних аритметичких вештина у Кини. Geary D. F. L; i 

B.O.W – Thomas, C. „Numerical Cognition: Loci of Ability Differences Comparing Children from China and 

the U.S.“ Psychological Science, 1992. 3:3, стр.180-184. 

25 Sherman, Craig, „Japan's Latest Export; Can Japan Help Improve U.S. Mathematics Education?“ Princeton 

University, 1991. стр. 101. 
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листова! А он је, при томе, био на тек „дванаестом“ месту у Јапану на такмичењу 

ученика трећих разреда, однсно када је процењивано какав су напредак направили 

прорађујући Кумон материјале.“26 

      Није изненађујуће, према томе, што Кумон метод наглашава да је понављање 

важно. Мала деца уживају да исту ствар раде више пута, да певају песмицу са 

телевизије или да цртају исту слику више пута, што представља не само извор 

задовољства, него у кључни елеменат процеса учења.27 Уколико дете решава задатак на 

„управо очекиваном“ нивоу, чин рачунања је ненапоран и ритмичан. Концентрација је 

интензивна, и у неким случајевима, чини се као да оловка буквално лети низ страницу 

док дете мрмља или се чак радосно смеши.  

      Понављање операција рачунања може да постане и веома омражен задатак, када 

концепт није или је ниво захтеване вештине сувише висок. Деца која су раније 

прелетала кроз радне листове, могу да их поцепају и жврљају. Због фрустрације могу 

да одбију да их раде, да плачу, или реагују на себи својствен начин, уколико им се зада 

сувише тежак задатак.   

      Овде је од највећег значаја пажљиво вођење процеса учења. Наставници који су 

стручњаци могу да задају сувише лак рад, и да у њега убаце неколико тежих радних 

листова, да би подсетили децу за шта су способна. Могу да им задају мање радних 

листова дневно, могу да траже брижнију родитељску сарадњу или, у ређим 

случајевима, предложе Компанији Кумон да исправи могуће грешке у редоследу 

односно секвенцирању задатака. Задржавање учениковог интересовања за време ових 

турбулентних периода је најважнији тест, не само квалитета радних листова, већ, 

такође, и наставниковог разумевања метода и умешности у његовој примени. Посао 

наставника, није да „смета“ учениковом учењу, до кога ће доћи користећи рачунске 

вештине, већ да да похвалу, да укаже на могуће правце и да да индивидуализовани feed 

back односно повратну информацију о учениковом раду.  

      Због тога се у овом методу наставници и зову Shidōsha (инструктори). Буквално, 

наставник је особа која обезбеђује вођење, а није традиционални Sensei (наставник или 

професор), који има већи наставни ауторитет. 

      Компанија Кумон такође користи психолошке стратегије, многе које су уграђене у 

структуру радних листова, да би обезбедиле мотивисаност деце. Нпр, сваки ниво који 

садржи 200 радних листова, осмишљен је тако да они тешки „узбрдо“ делови којима се 

уводе нови концепти буду праћени „низбрдо“ путањама или понављањима. Заморни 

проблеми који захтевају више размишљања и компликованије рачунске радње, праћени 

су једноставним, који могу бити напамет израчунати, обезбеђујући психолшки узлет, 

аналоган подизању тежине од пола килограма после напорног рада у подизању тежина 

од 10 килограма. 

       Новим ученицима је на почетку задат материјал који одговара нивоу 

двогодишњака или 400 страница, испод њихове стварне способности, одређене 

_______________ 

 26 Sherman, ибидем, стр. 61. 

  27  Montessori,M. The Montessori Method. New York: Shocken Books,1964. str.357 
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дијагностичким тестом. То што се почиње тако ниско, помаже да се развије 

мотивација, брзина и концентрација, пошто ученик може брзо да заврши рад који је 

тако једноставан. Проучавања у Компанији Кумон показују да, ученици који почињу 

користећи лак материјал, на дуги рок, напредују много брже него они који то нису 

користили. Један од менаџера у Компанији Кумон, Јапанац, то овако објашњава: „У 

припремама за скок у вис, особа која може да скочи 200 цм је неко ко је дуго вежбао у 

скоку изнад 150 цм. Уколико он почне да вежба скок на 200 цм он може да повреди 

мишић или задобије неку тежу повреду. Исти принцип лежи и у Кумон методу“.28 

     У веома малом, али високо цењеном проценту случајева, деца узраста од пет година, 

па чак и ниже, постепено напредују до решавања радних листова из алгебре, 

геометрије и калкулуса. Према регуларној публикацији компаније која се зове Листа 

напредних студената (Shindo Ichiranhyō), 600 деце млађих од 3 године, попуњавала су 

радне листове из алгебре, од укупног броја од уписаних 811.909 деце у пролеће 1991. 

године. Многи одрасли сматрају да је тешко поверовати да такви малишани могу да 

буду на таквом нивоу постигнућа, али професионални математичари кажу да то није 

незамисливо. То је једноставно необично, зато што највећи број друштава верује да је 

боље да се деца на том узрасту баве нечим другим. (Или, можда, због тога што није 

постојао популаран метод који би конзистентно производио такав исход). Како је 

приметио један професор математике у Јапану, „беби је много теже да научи сва 

правила овладавања матерњим језиком него да научи алгебру, али је језик од много 

веће важности за дететов опстанак.“ 29 

       Интерни часописи школе Кумон пуни су невероватних примера трогодишњака и 

четворогодишњака који раде задатке из алгебре што треба да буде поучно. Један такав 

случај је случај Hintomi Shiono, чија је мајка примила Кумон карте са песмама, Флеш 

карте са кинеским идеограмима (канђи) и Puzzle, када се Хинтоми родила. Хинтоми је 

препознала канђи за реч Ninjin (шаргарепа) када је имала само 9 месеци, што је 

подстакло њену мајку да је упише на течај математике и матерњег језика 2 месеца 

касније, а на курсеве енглеског, када је напунила две године. Када је имала 3 године, 

Хинтоми је радила задатке из алгебре и решавала радне задатке из енглеског за шести, 

а за седми разред из јапанског језика. Она је радила на радним листовима Кумон, по 2 

сата са мајком, решавајући Кумон магнетну таблу 1 – 100, током 10 минута.30 

       Да ли је понављање и вежбање продуктивно коришћење дететовог времена? 

Успешно коришћење логаритма не значи да особа познаје методе на којима он почива. 

Званичници Кумон метода на то одговарају да деца меморишу алфабет и науче да 

препознају многе комбинације слова и речи пре него што почну да читају и да вежбање 

аритметике представља претходни услов за рад на вишим нивоима математике. 

__________________ 

28 Из интервјуа са господином Hiroaki Mori-eм, директором u Kumon Mathematex Irving, Texas, Maj 1991. 

године. 

29 Из интервјуаса проф. др  Hiroshi Fujito-м, професором математике на Универзитету  Меиђи у Токију, 

27. jула 1991. године. 

30 Yamabiko, новембар 1990. „Kyoshitsu Arabamu: Anna Seito, Konna Seito, Eigo E, Kokugo G, Hoteishiki 

Nisaiji de Gakushu“, Broj 125. стр. 32 – 35. 
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       Контроверзе у вези са методом Кумон углавном су усредсређене, што је и 

разумљиво, на централну улогу рачунања или рачунских операција31 и на количину 

понављања. У тенденцији усредсређености на образовну теорију, међутим, мање 

очигледни фактори који дубоко могу да умање или увећају моћ курикулума могу бити 

пренебрегнути као што је окружење ученика или улога коју играју инструктор и 

породица. Заправо, комерцијални и образовни успеси Кумона могу се приписати, 

великим делом, Компанијској смишљеној експлоатацији многих елемената који 

карактеришу културу савременог јапанског образовања. У том смислу је посебно 

релевантан систем такмичарског, испитно оријентисаног образовног система у Јапану, 

друштвене аспирације јапанских родитеља, и постојање великог броја образованих 

жена које надгледају и реализују рад са ученицима по Кумон методу, како у Кумон 

учионицама, тако и у улози мајки код куће. 

   

3.14.2. Метод Кумон у Јапану 

 

Метод Кумон је у Јапану доживео процват из неколико разлога:  

     1. јапанске мајке које користе Кумон метод имају позитивну слику овог метода 

     2. многа деца користе га са уживањем 

     3. погодан је за породице 

     4. друштво високо цени образовање  

     5. метод Кумон се сматра одличним програмом за учење после школе који 

инспирише децу да раде изнад нивоа свог разреда и успешних припрема за високо 

конкурентне испите 

       Према анкети коју су дневне новине Mainichi Shimbun, спровеле 1985. године, 66% 

од укупно испитаних 4200 домаћица у градовима Токио и Осака, биле су упознате са 

постојањем метода Кумон. Међу оним домаћицама чија су деца била уписана да 

похађају метода Кумон, 45% је рекло да цене добре навике учења које метод 

инспирише код њихове деце, а 28% их је сматрало да би овај метод могао да помогне 

њиховој деци да науче како да мисле и да се концентришу. Готово 40% уписаних 

породица реклo je да су одабрале програм зато што га деца воле, а 35% је рекло да су га 

одабрале због његове добре репутације код суседа и пријатеља.32   

       Добра репутација Кумон компаније међу корисницима одговара њеној величини и 

моћи. Институт Кумон тврди да је њихов метод одговарајући за све узрасте. Међутим, 

статистике показују да јапански родитељи, углавном, бирају Кумон метод за часове  

_______________ 

31 По мишљењу стручњака за математичко образовање, ослањање на рачунање искључиво, је слабост овог 

метода. Професор Tacuro  Miwa, са Cukuba Univerziteta то овако објашњава: „Постојите само ви и лист 

папира. Поента је да се гледа на примере и пронађе правило. Важно је да деца и неопходно је да деца 

пронађу сама многе ствари, али нису сви способни да то ураде“, из интервјуа објављеног у Kjōtu, 28. јула, 

1991. године. 

 32 Shiba, S. »The Exellent Education System for One and Half Million Children«, Program Learning and 

Educational Tehnology, 1986., 23:4, стр. 311.  



 
 
 
 

48 
 

математике, за ученике основне школе. Стога, ученици основне школе представљају 

80% свих корисника. Број уписаних на математику дуплира се сваке године, од нивоа 

друге године старости, па до поласка у први разред. Највећи број уписаних су ученици 

трећег разреда основне школе. (Може да се учи и енглески и јапански.)  

     Кумон метод се користи као убрзани курс, а такође и као настава која треба да 

помогне онима који имају спорији ритам да ухватате корак са вршњацима, мада су, 

према информацијама Компаније, највећи број корисника деца просечних способности.  

       Родитељима је од готово исте важности и обезбеђење структурисаног али ипак 

нископрофилног формата, који, уколико се исправно користи, може да одгаји 

дисциплиноване навике учења и да веже пажњу ученика за академске предмете, макар 

на кратко сваког дана. Као прва допунска школа (Juku) или као додатни часови после 

школе, то је, углавном,  искуство које није претеће. За разлику од многих других Juku 

компанија, које имају безличну, урбану физиономију, учиноце Кумон метода су више 

налик на продавницу из суседства. Њих готово све, воде жене, половина их 

функционише у приватним кућама, и уобичајено је да деца, директно из школе, иду на 

своје Кумон часове. По доласку, дете поздравља наставника, предаје домаћи задатак, 

добија свој фолдер и почиње да ради задатак за тај дан. У једној учионици јапанског, у 

крају Сугинами, у Токију, мајка је седела на tataniju, држећи свог осамнаестомесечног 

сина на крилу и тихо му певушила задатке „1+1“, док су деца око њих причала и 

попуњавала радне листове.   

       Више од 95% инструктора у Институту Кумон су жене. Веома мали број 

инструкторa на Кумон институту су професионално обучени наставници. Заправо, 

њихов циљ је да зараде хонорарни доходак на послу који им омогућава да помогну 

другима. Економиста Shiba Shōji је описао инструкторке као професоре који „греју 

клупу за резервне играче друштва“ и чије је таленте управо ослободио Кумон.33       

       Компанија Кумон поклања велику пажњу запошљавању, обуци и одржању високог 

стандарда код својих инстукторки. Институт Кумон запошљава мање од једног 

инструктора на 10 пријављених за посао. Перспективни кандидати полажу испите из 

општег знања и испит из предмета који желе да предају. Такође имају и полусатни 

интервју са локалним менаџером Кумон института, који процењује њихову личност и 

„љубав према деци“.       

       Успешни кандидати улазе у „период обуке“ који траје више од годину дана. Током 

наредних неколико година, инструктори такође морају да зараде предвиђен број 

кредита тако што ће похађати предавања која организује Компанија на образовне теме 

и два пута годишње полагати испите из својих предмета. На тај начин стичу нова 

знања, овладавају својим предметом, увек имајући на уму ученички угао посматрања, 

истовремено повећајући своје поштовање према „професионалцима“. Тако постоји 

мишљење да су највреднији наставници у Институту Кумон, заузетији учећи тј. 

похађајући семинаре и исправљајући задатке него што је то просечни јапански 

наставник. Поред тога, Компанија је створила веома добру атмосферу и свест које 

мотивишу наставнике, развијају њихов осећај професионализма и стварају осећај да 

учествују у вредном образовном подухвату.  

___________ 

33  Shiba, Ibid. 
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       Одличан успех је подржан признањима за најуспешније професоре. Елитна група 

инструктора, међу којима неки зарађују и више од 100.000 долара годишње од својих 

франшиза, постају звезде у оквиру своје организације. Они држе предавања, заслужују 

локалну славу и многи од њих патентирају своје учионице. На пример, Сузуки Мијеко, 

из Tanashia у Токију, држала је семинаре о томе како деци предавати енглески. Њена 

колегиница, Јукико Морита, из учионице „Тријумф“, специјализовала се за рад са 

талентованом малом децом која редовно раде линеарне једначине и читају писане 

радове на јапанском у којима је коришћено до 800 канђија. Наставници такође добијају 

признање тако што или пишу, или о њима пишу, у компанијским месечним новинама 

као што су Jamabiko, Nyūyōji, часопис за наставу мале деце; Tsukushi, за наставу деце са 

тешкоћама у учењу и слично. Свом инструктору следовао је примерак, са чланцима о 

ученицима који постижу одличне резултате, комплетно са фотографијама беба и 

обавезним примерком радних листова. У једаном типичном чланку изнета су искуства 

наставнице која је радила са ментално хендикепираним дечком који је постао члан 

њене учионице као ученик трећег разреда. Плакао је, није био у стању да држи оловку, 

могао је да чита само 7 знакова силабичког фонетског писма Hiragana. До 15-те 

године, он је читао Kanji, решавао математичке задатке и успео да се запосли. Његова 

професорка је веома емотивно закључила да „ниједан други метод није у стању да, 

попут Кумон метода, унапреди интелектуални развој хендикепираних људи.“ 34 

       Неке инструкторке су се жалиле да осећају да их компанија експлоатише. Више 

инструкторки је приватно рекло како осећају да Компанија Кумон сјајно зарађује на 

основу њихових идеја и приљежног рада. Ово осећање негодовања било је усмерено 

према менаџерима Компаније, који су били на функцијама надзорника, а заправо нису 

имали много или нису уопште имали искуства у наставном раду. У оваквим 

случајевима, пример је био сам господин Кумон, који је чак са 80 година, задржавао 

своје харизматско вођење и директно руковођење фирмом. Он је био комплетно 

посвећен ширењу свог метода, како би се деци „помогло да науче како да уче“. Често 

је говорио на скуповима Института Кумон, писао колумне у новинама, распитивао се о 

ревизијама радних листова и држао састанке запослених да би анализирао начине на 

који Кумон може да допринесе друштву на основу његове сопствене листе од 70 ставки 

које представљају позитивне атрибуте овог метода.35  Обожаваоци су га поредили са 

Шиничијем Сузукијем, оснивачем метода Сузуки за учење виолине, који је, попут 

Кумона, нагласио вежбање и меморисање вештина, и који ствара високе нивое 

изврсности (одличног успеха) код мале деце. Оба педагога, која су иначе били 

пријатељи, веровала су да сва деца имају потенцијал „генија“ и да је дужност одраслих 

да развију тај потенцијал до зрелости.  

        

________________ 

34 Tsukushi, 1990, април, стр. 26 – 27. 

35  “Kumon – Shiki No Tokuchō“ из марта 1991. године је листа која је дуга две стране, на којој су 

записани подаци, мишљења и инспиришући записи које господин Кумон често иновира. Ставка број 10, 

на пример, „постизање потенцијала“, говори о томе како је између 1981. и 1991. године, број ученика 

основне школе који је решавао радне листове нивоа Ј (квадратне корене, квадратне једначине) порастао 

од 181 на 7.000. Ставка 25, „Драго ми је што сам постао инструктор Кумон метода“, цитира 

франшизанта који је рекао да је држећи наставу Кумон методом, лично дошлао до разумевања значења 

образовања и, као резултат тога, развио још јачу љубав према људском роду.  
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       Јапанско образовања можемо боље да разумемо посматрајући зашто јапански 

родитељи, родитеља који су веома посвећени образовању своје деце, Кумон метод тако 

топло прихавтају већ више деценија. У јапанском контексту, Кумон метод представља 

пожељну компоненту која је комплеметарна са школским учењем, нарочито на нивоу 

основне школе. Учитељи у јапанској основној школи користе метод заснован на упиту, 

при вођењу часова математике, користећи мале групе које истражују концепте, 

охрабрујући грешке и водећи дискусије са отвореним крајем. Време на часу се ретко 

проводи у вежбању рачунских операција. Увече, међутим, деца вежбају и рачунају у 

Juku, радећи домаће задатке или попуњавајући вежбанке које се продају у локалним 

књижарама. Тако, концепти се разматрају током дана, а пракса односно вежбање се 

изводи ноћу.  И психолошка истраживања говоре о томе да је ово моћна комбинација 

за постизање добрих резултата у учењу. 

     Јапански ученици су трајно постизали изузетно високе резултате на многим 

међународно стандардизованим тестовима из математике. Међутим, јапанско 

Министарство просвете је забринуто јер јапански ученици такође, имају једну од 

највиших стопа одбојносит према математици. Министарство препоручује у својим 

упутствима да се више времена проводи у учионици на задацима који су креативног 

карактера, односно у којима ученици морају да креирају сопствене задатке користећи 

правила и њихове примене. (Kadai Gakushū).  

       Део успеха Кумон метода може да се припише чињеници да он представља 

савремени израз дубоко усађених веровања како би требало учити. Кумонов нагласак 

на учење кроз дрил, кроз вежбу, путем физичког понављања и меморисања, 

представља ехо јапанских традиција учења које највећу вредност стављају на 

„чињење“ као део сазнавања. Израз Karada de oboeru (буквално „памћење телом“) је 

начин на који се најчешће помињу процеси учења, без обзира да ли се говори о томе 

како неко учи да се клања, да вози бицикл, да изводи плес Nō театра, или, као што је 

случај у Кумон методу, да брзо изводи аритметичке калкулације. Ова фаза је први 

корак за све који почињу да нешто уче, па  наравно и за децу. Јапанска инструкторка 

клавира, која већ 25 година подучава децу и адолесценте каже: „У методама као што су 

Сузуки и Кумон, ви охрабрујете децу да уче путем свога тела. Њима се још увек не 

говори „зашто“. Када питају (шта су концепти), ви им одговарате „Само још мало 

сачекајте“. Ви их не охрабрујете да о томе за сада размишљају. Образовање је 

комплексан процес, због тога што морате да се прилагођавате различитим наставним 

стиловима, у зависности од узраста ученика.36 

     Понављање се, такође, види као нешто што издваја позитивне особине карактера 

као што су издржљивост, стрпљење и дисциплина. Тако, јапански тинејџер који је 

завршио 17 нивоа учења енглеског језика по Кумон методу, а затим све то поновио да 

би ојачао своје знање, посматра вежбање не само као начин усвајања знања, већ и као 

знак вредноће и истрајности.  

 

__________________________ 

36 Из интервјуа са Yukie Kyūzaki, професорком клавира, у Dalassu, Texas, 08. новембра 1992. године 

 

 



 
 
 
 

51 
 

     Многи традиционални јапански методи држања наставе ослањају се на „вођени 

метод“ у коме је јасан циљ постављен, уз детаљне кораке, који, уколико се помно 

прате, обезбеђују висок ниво постигнућа. Дуж тог пута, ученици се награђују и 

мотивишу признањима за њихов посебан успех на сваком делу успона, као што су 

посебне лиценце за чајну церемонију или различите боје појасева у борилачким 

вештинама, унапређење на виши ниво шегртства, а за ученике Кумон метода 

налепнице, сертификати успеха, на крају сваког од нивоа од „200 корака“, као и 

њихово помињање на Листи напредних ученика. Овај инкрементални приступ 

омогућава постепено савладавање предмета истовремено развијући осећај код ученика 

да су озбиљни учесници у процесу учења. Наставни програм који се спроводи 

гарантује објективна мерила успеха, потврђујући виђење које је опште прихваћено код 

највећег броја Јапанаца, да је лични рад (вредноћа) много важнији за академски успех 

од природне интелигенције.  

     Посматрајући Кумон метод у новим контекстима, обезбеђује се увид у то како се 

разликују потребе корисника. Ту се нарочито има у виду тзв. „преучење“, односно 

потреба да се нешто изузетно добро утврди и увежба. Примећено је да у Сједињеним 

Америчким Државама и другде у иностранству, постоји велики отпор према 

интензивном понављању, тако да се у оквиру Кумон метода разрађују скраћени 

курикулуми за Сједињене Америчке Државе и друге стране земље. 

      Јасно је да без механизама подршке који су присутни у Јапану, попут подршке 

веома посвећених родитеља, и других техничких карактеристика, као што је 

униформна обука инструктора, овај метод функционише мање уједначено и мање 

ефективно. Овај метод, наравно, није ефективан за све ученике, у крајњем исходу. 

Успех у коришћењу Кумон метода, лежи у мотивацији појединца. Када су родитељи и 

наставници непосредно укључени, постижу се високи резултати и отварају нове 

области за примену овог метода. Један Аустралијанац – инструктор, сугерисао је идеју 

развоја курикулума за енглески језик за оне којима је енглески матерњи језик. 

Американци су одмах почели да користе Кумон не само у школама, него и у 

унутаркомпанијској обуци у корпорацијама, а у Канади, у компанијама у Торонту. 

 

3.15. ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

       Јапан је једна од водећих сила и у економији и у образовању. Многи теоретичари 

сматрају да је управо велики број образованих допринео брзом развоју ове азијске 

земље. А Јапанци су испред политике ставили образовне и економске реформе и 

одличном организацијом рада направили снажну везу између образовања и привреде. 

             Школски ситем са којим се срећемо у Јапану настао је после Другог светског рата 

по узору на школски систем Сједињених Америчких Држава. Чине га предшколско 

васпитање, шест година основне школе, три године ниже средње школе, три године 

више средње школе, па четири године универзитетског образовања. 

       Јавне или приватне школе, у првих девет година школовања похађа 99,9% деце, а 

94%  њих уписује више средње школе. На свим нивоима образовања постоје и 

специјалне школе за децу са посебним потребама, које треба да их интегришу у 

друштво. 
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        „Министарство за образовање, науку, спорт и културу (Monbusho) нема директну 

ингеренцију над  школама већ само прописује генерални оквир, тј. курикулум. На 

регионалном нивоу свако административно подучје или урбани округ има свој одбор за 

образовање. Под директном управом ових одбора могу бити основне, ниже и више 

средње школе. У погледу особља, јапанске школе „воде“ наставници.“(Марковић, 

Малешевић и Лазић 2011)37 

        Између средњег и високог образовања постоје специјализоване и мешовите школе 

које младима треба да помогну да развију вештине које су им потребне за живот. Осим 

званичних институција ту су кућни тутори, курсеви, јуку, приватне и школе за 

припремање испита (yobiko). 

      Што се тиче високошколских установа, оне се деле на универзитете, ниже колеџе, 

техничке и специјализоване тренинг колеџе. 

       Универзитети студентима дају општа и сручна знања, али и могућност да се баве 

истраживачким радом. У зависности од научне области, студије трају од четири па до 

шест година, колико трају медицина, стоматологија и ветерина. Магистартске, 

докторске и специјалистичке студије трају од две до пет година. 

       На нижим колеџима се усавршавају стручна знања и професионалне вештине, а 

трају две до три године. Дипломац стиче звање сарадника, односно помоћника. 

       Технички колеџи током петогодишњег школовања такође стварају дипломце са 

титулом сарадника, а представљају спој средњег и високог образовања. Први 

специјализовани тренинг колеџи основани су 1976. године са циљем да помогну 

студентима да развију потребне вештине за професије којима ће се бавити.  

       Без обзира на бројне реформе, Јапанци и даље сматрају да образовању треба 

озбиљно да се приступи и да су „развој карактера и морала део образовања.“ 38 

       При упису на универзитете, највећи је притисак на најбоље школе, попут 

Универзитета у Токију, јер ће те студије донети најбоље послове и резултате. Јапан је и 

земља са највећим бројем Нобеловаца у Азији.  

     

3.15.1.    Реформе високог образовања у Јапану 

 

       Опште је прихваћено мишљење да је неопходна промена образовне политике и 

дефинисање стратегије високог образовања, при чему се предност даје иновацијама и 

истиче потреба повезивања универзитета са привредом. На тај начин, образовање би у 

Србији требало да постане генератор економског развоја.  Повећањем броја 

високообразованих постали бисмо интересантнији страним инвеститорима који би за 

њих отварали нова радна места, што би друштво у целини водило ка друштву 

заснованом на знању.  

_______ 

37 Марковић Љиљана; Ружа Малешевић и Татјана Лазић, Утицај образовања на успешан друштвено-

економски развој Јапана, Београд, септембар 2011 

38  
ибидем, стр.26 



 
 
 
 

53 
 

       На тај начин би можа и могла да се помире два основна приступа образовању па да 

образовање посматрамо и као јавно добро, али и као тржишну категорију (робу). У ту 

сврху је и промовисање доживотног учења, јер са све бржим развојем технологије, 

појединац ће стално морати да се усавршава.  

       Тако и у списима MEXT-a из 2006. године налазимо део који говори о важности 

целоживотног (доживотног) учења, повезивању индустрије, академске заједнице и 

државе („White Paper on Science and Tehnology 2006”)39. Говори се и о 

комерцијализацији технолошких иновација, истраживачких поља, стварању јаких 

региона, о томе како наука и технологија доприносе изградњи духовног богатства 

друштва (изградња културе), о људском потенцијалу који треба да га подржи. У ту 

сврху направљено је и стабло занимања – друштва са једне стране и академске 

заједнице са друге стране, и тачно одређене улоге које ресорна министарства у том 

пројкету треба да имају... промовисање образовања, дипломираних студената... Излажу 

се начини на које би требало промовисати науку и технологију у будућности. Такође се 

говори о формирању Јапанско-кинеско-корејског комитета за промоцију размене и 

сарадње универзитета, као и о осигурању квалитета студија (иницијатива CAMPUS 

ASIA).   

      Јапански модерни образовни систем у средиште ипак ставља промоцију 

истраживања. Основна исраживања треба да служе као извор знања, која су 

реализована после озбиљне потраге за истином и после много покушаја и грешака. 

Проналасци, који не спадају у постојећи оквир знања, учиниће скок у знању. Зато је 

Јапанцима изузетно важно да негују иновативни дух међу истраживачима. Основна 

истраживања се деле на две врсте:  академска истраживања на основу слободних идеја 

истраживача, и истраживања засноване на политици друшва и његових потреба у 

будућности. Неопходно је да се разуме њихова сврха и да се снажно промовишу. Да би 

се обезбедила средства за истраживања користе се субвенције владе за националне 

универзитетске корпорације и финансијске помоћи приватним образовним 

институцијама, као и конкурентна средстава, донације. (Strategic Priority Setting in 

Science and Technology, str.118) 40 

       У Белој књизи из 2007. видимо како се говорило о важности доживотног учења, 

хитним мерама за повећање броја лекара, о подршци побољшању управљања 

приватним универзитетима и јуниор колеџима. Око 80% свих студената који уписују 

универзитете и јуниор колеџе уписују приватне високошколске установе. Они пружају 

атрактивне програме за студенте свих образовних профила, и играју важну улогу у 

промоцији јапанског истраживања и образовања. С друге стране, они пролазе кроз 

тешку ситуацију јер наталитет опада. Да би високошколске установе одржале квалитет 

наставе и даље пружале висококвалитетна истраживања у образовању, улагани су 

различити напори за побољшање управљања иснтитуција, тако да им је MEXT помагао 

упутствима и саветима, истовремено поштујући њихову аутономију. Зато је у марту 

2007. године, МЕXT саставио „Студије случаја за јачање универзитетског менаџмента: 

Водич за успешно управљање универзитетом“ делегирајући задатак корпорацији 

Promotion and Mutual Aid Corporation for Japanese Private Schools. 

 

39  
МЕХТ. White Paper on Science and Tehnology 2006  

40  
МЕХТ. Strategic Priority Setting in Science and Technology, str.118 
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     Овај извештај формиран је обједињавањем различитих извештаја о побољшању 

управљања који су били успешни међу националним, јавним, приватним 

универзитетима и јуниор колеџима. 

     Исте године створен је нови буџет - „Специјални буџет подршке за промоцију 

побољшања недовољног уписа “(буџет од око 400 милиона јена за 2007. годину) као 

субвенција за подршку текућим издацима за школе попут приватних универзитета. Од 

2007. године ова субвенција се примењује на школе, укључујући приватне 

универзитете, који су показали напоре на унапређењу и повећању ефикасности својих 

универзитетских менаџмента, а који би се бавио побољшањем уписа. 

      Говорило се о развоју високо видљивог истраживачког центра, о потреби да се у 

оквиру покретања организационих и других реформи, успоставе „глобално видљиви 

истраживачки центри „који привлаче истраживаче светске класе који су спремни да 

раде у врхунском истраживачком окружењу“. Период подршке истраживању је 10 

година (привремена евалуација на сваких пет година). Они пројекти који дају 

изванредне резултате, могу да се продуже још пет година, док истражвања треба да 

буду глобално конкурентна. 

     Јапанци говоре о промовисању образовања о информацијском моралу у школи како 

би ђаци стицали основне ставове за правилно понашање у информатичком друштву и 

како би се спречило да буду изложена штетним информацијама које се шире путем 

интернета и мобилних телефона. Има случајева када сама деца постају главни узрок 

проблема, па је МЕXT започео истраживања о ефективној методи поучавања за 

информативни морал и за правилно понашање у информатичком друштву. Зато су 

одржани семинари у 47 префектура за супервизоре који су одговорни за инструкције 

других наставника.      

     Граде се и школски објекти за промоцију образовања за посебне потребе намењене 

ученицима и студентима са посебним потребама. Неопходан је свеобухватни 

дугорочни план узимајући у обзир будуће трендове у броју студената са 

инвалидитетом (они се све чешће одлучују да наставе школовање), па је потребно 

обезбедити адекватног простора за њих....  

     С обзиром да се Јапан често среће са земљотресима ту је и програм промовисања 

унапређења побољшања отпорности од земњотреса јавних школа. У овом случају, 

Министарство пре свега обезбеђује средства за њихову реконструкцију. 

      Ту је и свеобухватна процена стратегије интелектуалног власништва и сарадње 

индустрије, академске заједнице и владе, систем сарадње који универзитетима 

омогућава да друштву врате плодове свог истраживања. Сарадња се константно 

одржава и убрзава развој иновативног система и креативних технологија, оформљују се 

Центри за подршку трансферу технологија. 

     Сваки пројекат се анализира, корак по корак, резултати универзитетских 

истраживања стављају се у практичну употребу. Процењено је да ће укупни приходи од 

продаје производа и заједничког истраживања итд. достићи 230 милијарди јена. 

Резултати јасно показују да је потребно улагати у промоцију систематског и стратешког 
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заједничког истраживања и комерцијализовати резултате тих истражвања.41 (White 

Paper on Education, Culture, Sports, Science and Technology 2007 стр.77) 

     У јулу 2008. године, „Основни план за промоцију образовања“ формулисан је као 

први свеобухватни план владе о образовању. Основни план за промоцију образовања 

“приказује стање образовања које треба постићи у наредних десет година. Зато је 

потребно свеобухватно и систематски промовисати мере на којима ће се радити у 

наредних пет година (2008-2012). А оне треба да створе „нацију заснована на 

образовању“. Зато деце треба да буду независна (самостална) када заврше обавезно 

образовање, али је исто тако потребно развити људске ресурсе који ће да подрже и 

развијају пре свега јапанско друштво, али и друштво уопште. 

 
     Уз то, сматра се да су „за Јапан, који пати од недовољних природних ресурса у 

земљи, улагања у људске ресурсе или образовање једна од главних приоритетних 

политичких питања. А јавни расходи за образовање су важна инвестиција која би 

омогућила индивидуални и друштвени раст у будућност. " 

     Основне мере су: материjализација друштвене посвећености побољшању 

образовања; развој основних снага људи за вођење живота независних грађана и 

чланова друштва, кроз изградњу способности на основу поштовања индивидуалности; 

развој људских ресурса са широким спектром основних знања, стручности и 

интелигенције за подршку друштвеног развоја; материјализација сигурности и заштите 

деце и стварање окружења за високо квалитетно образовање.  
     Поред тога, за свеобухватну и систематску промоцију мера важна су улога владе и 

локалних самоуправа у спровођењу Плана; финансијске мере за образовање и њихово 

интензивно и ефикасно коришћење; испитивање напретка и неопходне ревизије овог 

плана, итд. 

      Циљ је јасно постављен, резултати се објективно вреднују.  МЕXT формулише 

„Приоритетне мере у образовању (Акциони план основног плана за промоцију 

образовања) у којима се састављају мере које ће бити приоритетне у свакој фискалној 

години. И у локалним самоуправама, треба да формулишу основни план који 

задовољава потребе локалитета, позивајући се на Основни план државе за промоцију 

образовања. Од фебруара 2009. године 11 префектура формулише план. МЕXТ ће 

активно подстаћи формулисање плана многих локалних самоуправа, укључујући 

општине. И у будућности МЕXТ ће континуирано спроводити Основни план за 

промоцију образовања и даље ће радити на промоцији образовања ка реализацији 

„Нације засноване на образовању“. 

      Што се високог образовања тиче спроведене су студије у вези с фискалним 

управљањем високим образовањем и побољшањем образовања на универзитетима са 

темама као што су питања и смера који треба преузети у фискалном управљању 

високим образовањем（ФИ 2006-2007, улога и функције организације универзитетског 

центра), (ФИ 2005-2007), и подршка за изградњу програма ФД (Развој факултета). Као 

одговор на национално истраживање спроведено о школовању у првој години, у  

_______________ 
41   МЕХТ. White Paper on Education, Culture, Sports, Science and Technology 2007, стр.77 
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августу 2008. године одржан је симпозијум на тему „Изградња и систематизација 

дипломских студија“. Поред тога, спроведена су различита истраживања на широком 

спектру области од доживотног учења, основног и средњег образовања до високог 

образовања. Ради се на побољшавању метода и садржаја предавања. Сами наставници 

одржавају предавања за друге наставнике, организују се радионице и тренинзи. 

 

     Образовање одређује будућност земље и зато је оно приоритетно питање у 

политикама не само у Јапану, већ и у многим другим земљама. Многе државе су 

развиле свој јединствени образовни систем, имајући у виду посебна питања у 

историјском контексту и друштвеној и економској ситуацији земље. С друге стране, у 

последње време се јављају нека заједничка питања образовања и политичке смернице. 

      Промене у образовању, као и бројне реформе условиле су глобализација, ширење 

економијемије засноване на знању и глобални тренд напредних наука и технологија, 

попут информационе и комуникационе технологије. Ови феномени не само да су 

појачали активности без граница у привреди, друштву и култури, већ су и усавршили 

знање и технологију неопходну за потребе запошљавања, док се њихово унапређивање 

непрестано тражи. Све то убрзава образовне промене. 

       У складу са таквим глобалним трендовима, проблеми у образовним политикама које 

деле многе земље су: развој више академских способности и повећање броја оних са 

вишом квалификацијом и степеном; наставак образовања за унапређење знања и 

вештина за очување и унапређење радне снаге; успостављање фонда за развој људских 

ресурса и истраживачке фондације које омогућавају напредна истраживања и 

технолошке иновације. Да би испунила питања од националног интереса, свака држава 

поставља свеобухватане средњорочне и дугорочне планове за постизање задатих 

циљева. 

     Зато је питање интернационализације универзитета од изузетног значаја. 

Универзитети играју различите улоге. Друштво засновано на знању се креће напред, 

развијају се људски ресурси, окружење око универзитета се мења, па су очекивања 

друштва од универзитета све већа и већа. Различите су потребе друштва и студената. И 

у Јапану, као и у Србији, друштво стари, наталитет опада. Зато се од сваког 

универзитета тражи да јасно изнесе своје карактеристике. Студенти и наставници све 

чешће одлазе у иностранство, повећана је мобилност, тако да треба водити рачуна о 

међународној конкурентности и сарадњи. У ери глобалне конкурентности 

универзитети у Јапану су пред великим изазовима. Пре свега треба да допринесу 

развоју заједнице у којој се налазе па им је изузетно важна и сарадња са локалном 

заједницом. 

      Тако је у 2006. години, Јапан са универзитетима у иностранству имао више од 

12.000 уговора. Земља излазећег сунца имала је више од 200 центара у којима су 

универзитети давали информације за стране студенте и информације о спровођењу 

подршке за истраживање у иностранству. На тај начин међународни систем 

умрежавања универзитета из године у годину расте. Тако је на пример, у 2008. години 

Јапан имао 124.000 страних студената. Такође се уочава да јапански универзитети 

побољшавају своје међународно присуство спровођењем високошколских образовних 

истраживања на докторатима итд., ради обуке истраживача, и сарађују са водећим 

светским универзитетима. Осим тога, универзитети не само да прихватају стране 

студенте, већ и шаљу наставнике на универзитете у иностранству, где ти наставници 
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учествују у стварању наставног плана и програма, и директно подучавајући студенте 

доприносе развоју људских ресурса. 

      Зато међународно осигурање квалитета универзитета постаје кључно питање усред 

све већих могућности за студенте да студирају на универзитетима у иностранству. 

Оквир за осигурање квалитета у Јапану има високу поузданост. Састоји се од стандарда 

за оснивање универзитета, система одобрења установа и система осигурања квалитета 

и акредитације, као и самоиспитивања и евалуације универзитета. Активно учешће у 

иницијативама за унапређење међународног осигурања квалитета пружа веће 

могућности и боље шансе за прихватање међународних студената и слање јапанских 

студената у иностранство, а истовремено побољшава квалитет високог образовања у 

Јапану. 

    У односу на укупан број студената који се школују изван своје земље, у Јапану их је 

тек 4 %, док их је у Сједињеним Америчким Државама 20%, а у већини европских 

земаља 10%. Однос страних наставника на универзитетима у Јапану износи око 5 %, 

што је такође мало у поређењу са западним земљама. Према статистичким подацима 

ОЕЦД-а итд. број јапанских студената који су студирали у иностранству је око 80.000. 

Мање их је у Сједињеним Државама, а далеко више у азијским земљама. После студија 

у иностранству број академаца који су стекли кредите на универзитетима у 

иностранству и којима су одобрени кредити на универзитетима у Јапану је око 3.000 на 

годишњем нивоу. 

      Зато треба радити на међународној конкурентности која укључује следеће елементе: 

сврха образовања и истраживања која се спроводи на универзитетима је јасна; нуди се 

квалитетна настава која одговара сврси и садржају; дипломе које се нуде признате су 

широм света. 

     Да би побољшали образовање на универзитетима, универзитети прво морају да 

створе јасне критеријуме за доделу диплома, организацију курикулума и спровођење 

испита и пријем студената. Треба да консолидују кредитни система, унапреде 

образовне методе, ригорозно вреднују резултате учења и развој факултета за 

наставнике, у чему их јапанско Министарство просвете, културе, спорта, науке и 

технологије у потпуности подржава, поштујући њихову независност и аутономију 

засновану на функционалној диференцијацији универзитета. А опет све у циљу 

међународне конкурентности. 

     Ту је питање двојних диплома које би се добијале усклађивањем програма и система 

преноса бодова неколико универзитета и организовање курсева на којима се може 

стећи диплома из предмета само на енглеском језику (са напретком глобализације, 

повећава се број универзитета који спроводе часове енглеског и организују курсеве на 

којима студенти могу стећи диплому користећи само енглески језик. То се ради у 

оквиру образовног амбијента за међународне студенте). 

     Зато је перспектива активно запошљавање странаца и професора са искуством у 

иностранству. Како глобализација напредује, све је више стручњака који раде на 

водећим светским универзитетима без обзира на своју националност. Поред тога, 

универзитети често имају међународну сарадњу или су координатори пројеката у 

областима образовања и истраживања. За такве пројекте, међународно искуство је од 

суштинске важности за наставнике који су у њих укључени. На универзитетима у 

Јапану јасно је да ће присуство наставника са међународним искуством мотивисати 

домаће наставнике, побољшати ниво међународног образовања и истраживања и 
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интернационализовати истраживачко окружење. То ће додатно побољшати језичке 

вештине студената. Верује се да ће се на тај начин ангажовати не само професори 

језика, већ и стручњаци различитих области. Штавише, одговарајуће вредновање 

студија и истраживачких искустава у иностранству је ефикасно како би мотивисало 

јапанске истраживаче и студенте у њиховом образовању и истраживању. Неки 

универзитети су почели да уводе систем годишњих плата, флексибилно позивају 

познате стране истраживаче и запошљавају наставнике у иностранству. 

        Зато је важна организована и континуирана сарадња. Иако је за успостављање 

образовних програма између универзитета потребно време, сврха студија је јасна, а 

студентима је лако признавање бодова. Сарадња има бројне предности, попут 

скраћеног периода студирања, планиране и доследне размене између универзитета, итд. 

Стога се покушава активна изградња односа углавном међу универзитетима у Европи. 

Очекује се да ће и универзитети у Јапану још више радити на томе. 

     Број универзитета који међусобно усклађују свој наставни план и програм са 

универзитетима у страним земљама и чији студенти се у одређеном периоду школују и 

имају истраживачку обуку на сваком од умрежених универзитета се повећава. Као 

резултат тога, расте број универзитета који уводе „Програм двоструке дипломе“. 

Програм пружа студентима велике предности у стицању више диплома у кратком 

периоду и ефикасну изградњу каријере. Тако јапански универзитети имају програме 

двојних диплома са 97 универзитета у Азији, 36 у Северној Америци, 21 у земљама 

Европске уније, 4 у осталим земљама.     

     Уосталом, међу универзитетима у Јапану све више расте и покрет за промовисање 

стратешке међународне сарадње кроз успостављање конзорцијума преузимањем 

лидерства, развијањем и понудом атрактивних образовних програма и учествовањем у 

постојећим пројектима.  

     За јапанске студенте је значајно да искусе учење у иностранству, попут студирања у 

иностранству са становишта развоја људских ресурса који могу допринети глобалном 

друштву. У ЕУ се промовише напредак мобилности студената и истраживача кроз 

ЕРАЗМУС програм. Неки универзитети у Сједињеним Државама такође имају захтеве 

да студенти могу да се образују и обучавају у иностранству до дипломе. И неки 

универзитети у Јапану предузимају иницијативе да би академци у одређеном периоду 

морали да студирају у иностранству на нивоу колеџа. Зато је важно да универзитети 

ускладе наставне планове и обезбеде квалитетну наставу. 
      

     „ЕРАЗМУС програм“ -  један од програма сарадње, размене и мобилности између 

земаља чланица ЕУ у разним областима и пројектима развоја људских ресурса, као и 

науке и технологије. План је за изградњу универзитетске мреже међу универзитетима у 

Европи и повећање мобилности студената и наставника у државама чланицама 

Европске уније путем примене међународних планова (Међууниверзитетски програми 

сарадње). 

 
      Данас се на универзитетима у Сједињеним Државама и Аустралији спроводе бројне 

иницијативе офшор програма у којима универзитети успостављају свој кампус у 

иностранству и развијају дипломске програме у иностранству попут оних на домаћим 

универзитетима. Министарство просвете, културе, спорта, науке и технологије Јапана 

(MEXT) поставило је систем по коме се јапанске универзитетске институције у 
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иностранству третирају као део универзитета у случајевима када ти универзитети 

оснивају сопствени факултет, постдипломски одсек или курс у иностранству под 

условом да су стандарди за успостављање универзитета и одговарајући прописи 

испуњени. Министарство се нада да ће универзитети користити овај систем и да ће и на 

тај начин промовисати њихов активни међународни развој. 

      Основне смернице за високо образовање које се нуди изван граница (у 

иностранству) 2005. године дали су УНЕСКО и ОЕЦД како би побољшали квалитет 

високог образовања и међународну мобилност на основу система осигурања квалитета 

високог образовања у свакој земљи. Процена различитих квалитета у високом 

образовању је од суштинске важности за ширење високог образовања и напредак 

интернационализације у последњим годинама. УНЕСКО је промовисао и изградњу 

међународне информационе мреже која ће понудити најновије, тачне и свеобухватне 

информације о високошколским установама одобреним у свакој земљи како би 

студентима било лакше да одаберу универзитет и заштите своја права. Јапан је активно 

доприносио спровођењу овог пројекта. Подаци о 23 земље, укључујући Јапан, 

објављују су експериментално (од марта 2009. године). 

 

3.15.2. Подршка Министарства образовања, културе, спорта, науке и технологије 

универзитетима који теже нтернационализацији и унапређењу међународне 

конкурентности 

 
      У „Економској и фискалној реформи 2008“, (по одлуци кабинета од 27. јуна 2008., у 

посебној смерници „Глобалних 30" одређено је 30 универзитета за промоцију 

интернационализације јапанског образовања. Издвојено је 4 милијарде јена за 

"Пројекат успостављања основних универзитета за интернационализацију".  Састоји се 

од три главне иницијативе, а то су: развој система у којем се могу добити курсеви у 

целости на енглеском језику; побољшање окружења за пријем страних студената; 

промоција стратешке међународне сарадње. У првој години примене изабрано је 12 

универзитета. 

     Сачињен је и „Глобални програм ЦОЕ“ који пружа подршку за оснивање образовних 

и истраживачких центара који раде на врху светске изврсности с циљем да се повећа 

међународна конкурентност јапанских универзитета. Програм ради на јачању и 

унапређењу образовних и истраживачких функција школа и на подстицању високо 

креативних младих истраживача који ће искуством и спровођењем истраживања по 

највишем светском стандарду постати светски лидери у својим областима. 

     Ту је и „Програм подршке унапређењу образовања у постдипломском образовању“. 

Подстиче изузетно способне младе људе који ће и даље играти активну улогу у 

широком распону академских области и друштвеног сектора. Такође настоји да негује 

међународно образовно окружење у оквиру дипломских програма, истовремено 

побољшавајући њихов образовни квалитет. Програм је подржао 192 пројекта на 83 

универзитета до краја 2008. године. 

      Јапан је и раније имао планове за стипендирање и школовање страних студената. На 

пример, 2003. било их је сто хиљада. Међутим број страних је 3,5 % у односу на укупан 

број студената у земљи. 
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3.15.3.  “300,000 International Students Plan” 

 

    Глобализација напредује, државе се такмиче у запошљавању најбољих стручњака, у 

многим земљама се окупљају најбољи студенти из свих крајева света. Како би 

одговориле времену, високошколске институције у Јапану морају да развију 

висококвалификовано образовање и истраживање, који могу бити признати на 

међународном нивоу, и који могу да допринесу промоцији науке и технологије и 

развоју људских ресурса. Стога је стратешко окупљање способнијих страних студената 

потребно за одржавање, развој економије и друштва у јапанској нацији и за јачање 

међународног присуства Јапана и његових високошколских институција. Зато је 

јапански премијер 2008. године објавио “План 300.000 међународних студената”. Циљ 

је да се Јапан отвори свету и прихвата способне међународне студенте из страних 

земаља. 

 

     Намера је да се унапреди координацијa са страним универзитетима, међународна 

размена наставника и студената, побољша ниво образовања и истраживања. Многи 

страни студенти који су дипломирали на јапанским универзитетима могли би да 

допринесу изградњи активне економије и друштва, користећи своје способности у 

предузећима. Неопходне мере су сумиране у Специјалном комитету за студенте 

универзитета Централног савета за образовање.  

 

     Према оквиру, до 2020. године, у Јапану би требало да буде око 300.000 страних 

студената. Предвиђено је да ресорна министарства и агенције координирају и спроводе 

план. Он подразумева привлачење страних студената у Јапан, унапређење њихововог 

боравка, уписа и школовања у Јапану; интеграцију у друштво и живот универзитета; и 

активну постдипломску подршку у проналажењу запослења у Јапану. 

 

3.15.4. Програм двојних диплома и умрежавање 

 

             Међу универзитетима који имау програм двојних диплома је Кеио универзитет. У 

овом систему, јапански студенти студирају у току прве и друге године на Факултету за 

науку и технологију, Кеио Универзитета. Након тога, они трећу и четврту годину 

студија проводе у Француској. У питању су инжењери, по завршетку школовања 

добијају дипломе оба факултета, а пре него што оду у Француску подстичу се да уче 

француски. Циљ је, осим размене истраживача и студената, стварање заједничих 

пројеката. 

     За унииверзитете је веома важно умрежавање. Универзитет у Токију рецимо, члан је 

Асоцијације истраживачких универзитета Источне Азије; Интернационалне алијансе 

истраживачких универзитета... Са Хокаидо и Кеио универзитетом организује важне 

самите, међу којима је био и самит са темом "Глобална одрживост и улога 

универзитета".  Одржан је у Сапору 2008. Учествовало је 140 представника 35 

универзитета, укључујући и председнике или ректоре 14 земаља, углавном из земаља 

Г8. Осим ове постоји и Инжењерска образовна мрежа Југоисточне Азије (повезује 

деветнаест главних универзитета ове области (АСЕАН и Јапан) из 11 земаља. 
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     Постоје универзитети који нуде дипломе само на енглеском, као што је Акита 

Интернационални универзитет у префектури, где академци стичу знање из друштвених 

наука, књижевности и природних наука. Поред тога, универзитет захтева од ученика да 

студирају у иностранству годину дана. Ту је и сарадња са земљама Северне Африке (у 

Тунису је отворен медитерански центар за истраживање и образовање). Васеда 

Универзитет је отворио канцеларије у осам градова у иностранству (Пекинг, Шангај, 

Таипеи, Сингапур, Бон, Париз, Њујорк, Орегон).    

      Институције високог образовања играју централну улогу у јапанском образовању и 

истраживању. Много доприносе напретку социјалне економије кроз развој људских 

ресурса који имају много стручног знања или вештина у свим академским областима и 

софистицираним истраживањима. МЕXT је подржаo рад универзитета, промовисао 

бројне мере за побољшање селекције академаца, унапређење техничких колеџа и 

разноврстан развој високог образовања. Поред тога, МЕXT се интензивно бави 

социјалним питањима као што су обука медицинског особља, побољшање 

Универзитетске болнице, побољшање програма стипендирања кредита и даје подршку 

запошљавању. 

       Усвојен је и петогодишњи план о унапређењу високог образовања 2008-2013 године. 

Основна питања којима се бавио била су: како универзитетски систем и образовање 

треба да задовољи различите потребе студената и друштва; како да универзитeтско 

образовање егзистира у ери глобализације и како да егзистира са све мањом 

популацијом. 

Тако је настављен разноврсни развој универзитета, јер институције високог 

образовања, укључујући универзитете, јуниор колеџе и техничке факултете, играју 

кључну улогу у високом образовању и истраживању у земљи. Они широко 

доприносе развоју друштва и економије кроз напредна истраживања и развој 

људских ресурса са широким спектром општег знања и знања и способности у 

одређеним академским дисциплинама. 

      МЕXT намерава да гарантује квалитет универзитета, подржава реформу 

универзитета у циљу стварања универзитета на основу индивидуалности и 

јединствених карактеристика, а којима би повећали међународну конкурентност. С 

обзиром на напредак глобализације, напредак ка друштву заснованом на знању и 

убрзану мобилизацију људских ресурса на глобалном нивоу, јапански универзитети 

суочени су са хитном потребом да подстичу интеракцију, сарадњу и размену између 

студената са универзитета са гарантованим квалитетом и развијају способне људске 

ресурсе за међународни рад. МЕXT подржава универзитете у њиховој 

интернационализацији и напорима за стварање основа за интеракцију и промовише 

мере усмерене на висококвалитетне размене, укључујући ширење система за трансфер 

кредита у оквиру пројекта Кампус Азија (CAMPUS ASIA). Ставља већи нагласак на 

сарадњу универзитета и друштва и стварање окружења које ће студентима омогућити 

да се пријатељски такмиче, а истовремено имају добру перспективу. 

      У међувремену, МЕXT такође промовише мере за решавање различитих социјалних 

питања у земљи. У светлу тешке економске ситуације, спроводи мере за спречавање 

мотивисаних и способних студената да одустану од студија из економских разлога. Ове 

мере укључују подршку универзитетима да смање или одустају од школарина и 

наплате уписа, као и даље проширење програма зајмова за стипендије. Што се тиче 

зајмова за стипендије, МЕXT је применио одговарајуће мере за оне који их тешко 

враћају због промене финансијских околности у којима се академци налазе или других 
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разлога; мере које укључују смањење износа отплате и успостављање система за 

одобравање мораторијума на отплату. 

     МЕXT је такође одлучио да пружи свеобухватну помоћ за подршку запошљавању на 

универзитетима и мерама за побољшање запошљивости студената кроз наставне 

програме и ван наставних програма. Сарађује са сродним канцеларијама и 

министарствима у областима као што су подршка потенцијалним дипломцима 

универзитета. Промовише широк спектар мера за разноврстан развој високог 

образовања, као што су обука медицинских и правних професионалаца, јачање 

функције универзитетских болница као језгра медицинске неге у заједници, 

побољшавајући избор полазницима универзитета и побољшавањем техничких колеџa. 

 

3.15.5. Смисао реформе образовања 

 

     Осим што обогаћује живот омогућавањем разноврсних личности и способности 

појединаца да бриљирају, образовање је темељ за спровођење будућег развоја друштва 

у целини. Упорним напорима сваког грађанина, образовање у Јапану остварује идеал 

једнаких могућности, подиже образовне стандарде нације и одговара на потребе 

времена, истовремено дајући значајан допринос развоју друштва. Као резултат тога, 

образовање је постигло велике успехе, укључујући економски богато друштво и 

сигуран животни стил послератног периода. 

       С друге стране, усред наглих промена широм света са напретком глобализације, 

Јапан се налази у изузетно критичној ситуацији - суочава се са озбиљним питањима као 

што је заостајање индустрије и смањење броја радно способног становништва. У 

образовању забрињава пад мотивације деце за учењем, на њихов здрав развој утиче пад 

нормативне свести у друштву у целини и промена вредности у вези са породицом и 

локалном заједницом. 

 

     На основу прегледа прошлих образовних реформи формулисан је Други основни 

плана за промоцију образовања који је одобрен 2013. године. (Табела 2 МЕХТ) 
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     Редизајнирање обавезног образовања за нову еру (Централни савет за образовање, 

2005) такође је указало на потребу за националним истраживањем академског учинка 

које је спроведено 2007. године, након паузе од око 40 година. 

     Октобра 2006. године основан је Савет за обнову образовања са циљем обнове 

образовања и структурирања образовног система какав одговара 21. веку. Савет је 

спровео студије политика за обнову образовања које се ослањају на друштво у целини. 

 
     У ту сврху састављена су три извештаја. У другом извјештају предложено је 

стављање фокуса на побољшање академског учинка, моралног образовања, реформе на 

универзитетима и факултетима и фискалну основу образовања. 

      Доста се полаже у учитеље. За њих је 2009. године уведен сертификат који се 

обнавља на сваких десет година. Деца су дисциплинована и радна. Права 

класификација долази на пријемним испитима за упис на факултете. Проценат Јапанаца 

који одлазе на двогодишњи јуниор колеџ или четворогодишње универзитете 1993. био 

је 41%, a 2016. године 54,7%. 

     Странаца је, 2016. године, на свим нивоима образовања било 239 287. (93% их je из 

Азије). Улазница на универзитет је веома захтеван пријемни испит који саставља сама 

установа (као и код нас). 

      Образовна реформа се не завршава у једном дану, подсећају Јапанци. Неопходно ју  

је наставити са подршком друштва у целини уз сарадњу са свим грађанима. Друштво се 

увек мења и потребно је ревидирати образовне политике у складу са захтевима 

времена. 

      Први основни план за промоцију образовања у Јапану формулисан је у јулу 2008. 

године, на основу става 1 члана 17 Основног закона о образовању (Први основни план). 

Основни план за промоцију образовања је Владин основни план за темељне смернице, 

мере које треба усвојити и друга важна питања која се тичу мера за промоцију 

образовања у циљу планирања свеобухватне и систематске примене мера које се односе 

на промоцију образовања. 

     Разјаснио је образовну визију за наредних десет година, кодификовао четири 

основне смернице политике за мере које треба да се предузму у петогодишњем периоду 

(од 2008. до 2012.) и свеобухватно и систематски спровео низ иницијатива у складу са 

основним правцима политике са циљем остваривања образовних идеала наведених у 

Основном закону о образовању. 

      После тога, Савет је расправљао о универзитетском образовању и развоју глобалних 

људских ресурса, састављајући извештај о „Универзитетском образовању и глобалном 

развоју људских ресурса за будућност (трећи предлог)“ 28. маја 2013. Извештај 

предлаже: стварање образовног окружења за реаговање на глобализацију; изградњу 

образовних и истраживачких окружења за стварање водећих иновација у друштву; 

јачање образовних функција за обуку студената и њихово укључење у друштво; јачање 

универзитета и високих школа за стручно усавршавање” - континуиране образовне 

функције; да ојачају своје управљање реформом универзитета и унапређењем 

финансијских основа универзитета. Предлози су пријављени на састанку кабинета 31. 

маја 2013. године. Премијер Абе је дао упутства да се темељно спроведу предлози 

националне стратегије за реформу универзитета који би требало да постану глобално 
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конкурентни. Садржај предлога усвојен је одлуком кабинета 14. јуна 2013. Уграђен је у 

владину стратегију ревитализације Јапана на чијој примени ради цео кабинет. 

 

3.16.   Европска искуства   

      Образовање данас више не подразумева пуко преношење знања са наставника на 

ученика, већ оно треба да га научи да учи и да током читавог живота усавршава своја 

знања и стечене вештине. 

       У савременој настави страних језика све више се говори о аутономији учења и 

аутономији ученика. Она даје потпуно ново значење учењу и животу. Прво треба 

разграничити шта за наставника значи аутономија учења, затим треба разумети 

концепт и наћи прави начин – методу његове примене да би се студент научио како да 

на најбољи начин користи сопствене способности.   

        Концепт аутономије учења први је обрадио Хенри Холец, а у извешатју Савета 

Европе га срећемо 1979. године. Концепт је имао велики утицај у језичким 

универзитетским центрима последњих деценија 20. века (он је учење језика и развој 

аутономије ученика схватио као два одвојена процеса). 

        Професор Дејвид Литл каже да је све што је написао о аутономији учења преточио 

из праксе у теорију и да све што је објавио током протеклих деценија има за циљ да се 

на најбољи начин разуме подагошки процес. Објашњава да је“ Европски језички 

портофолио – Водич у планирању, имплементацији и евалуацији за све школске 

пројекте“ део педагошког инструмента. Водич је добар мост за учење страних језика, 

па су многе земље заинтересоване да примене вредности тог пројекта. 

       Аутономија учења подстиче узајамну подршку и сарању, примену вршњачког 

оцењивања и самооцењивања, обезбеђује диференциајцију у настави. Наставник тако 

постаје одговоран за усмеравање ученика, а ученици преузимају одговорност за своје 

учење. 

         Дејвид Литл је разрадио ЦЕФР – европски стандард за оцењивање различитих 

нивоа знања страних језика (дескрипторе нивоа познавања страних језика). 

        „Верујем да истински ефикасно учење подразумева раст аутономије ученика у 

погледу како процеса тако и садржаја учења, али исто тако верујем да је за изградњу 

аутономије код већине ученика, неопходан увид, стимуланс и смернице доброг 

наставника.“ 42 

        Као метод, аутономија учења даје професорима могућност да развију сопствену 

праксу, наглашавајући улогу ученика (или по Болоњским принципима студент је у 

центру пажње). Управо такав пример добре праксе је уџбеник „Канђи“, књига коју су 

аутори представили широј јавности путем рубрике емитоване у Дневнику РТС-а (14.  

 

42  Little, D. (2000a). Learner autonomy and human interdependence: some theoretical and practical 

consequences of a social-interactive view of cognition, learning and language. In B. Sinclair, I. McGrath and T. 

Lamb (eds), Learner Autonomy, Teacher Autonomy: Future Directions, 15-23. Harlow: Longman/Pearson 

Education. 
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јула 2013. године).43 

Најава: „Настава јапанског почела је пре тридесет и седам година, а уџбеник јапанског 

језика на српском је интензивно стваран протекле три године. Књига је настала 

удруженим снагама неколико генерација јапанолога Филолошког факултета у 

Београду. 

текст:  Студенти филологије добили су први уџбеник јапанског језика на српском 

језику. Уредници и руководиоци пројекта су професор Љиљана Марковић и доцент 

Дивна Тричковић. Књига је пионирски подухват настао удруженим снагама неколико 

генерација јапанолога Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

/Припремила Наталија Синановић/ 

Настава јапанског почела је пре тридесет и седам година, а уџбеник је интензивно 

стваран протекле три године. Један од разлога што је уџбеник тако дуго чекао на 

објављивање, била је и техничка страна проблема - како то све представити, а да буде 

визуелно лепо и корисно студентима. 

Продекан Филолошког факултета Љиљана Марковић каже да су студенти били од 

кључног значаја за формирање уџбеника. 

 „Тај двосмерни ток, значи потреба и начин да се задовоље те потребе био је заправо 

кључ у раду. И ово је само први у серији, ово је по заједничком европском 

референтном оквиру за наставу страних језика, коме је овај уџбеник у потпуности 

прилагођен", каже професорка Марковић.  

У израду су били укључени и један докторанд и два мастера. Тако је Симон Марић 

осмислио илустрације. 

Марић каже да је тај уџбеник буквално као буквар за јапански језик с тим што он 

садржи око 180 почетних карактера од 2.000. 

„То је заправо само први степеник на тим великим мердевинама на које човек мора да 

се попење да би научио да пише на јапанском", каже Марић.  

Марина Ердељан објашњава на карактеру броја девет труд и кретивност тима као и 

повезивање јапанске и српске културе. „Карактер за број девет - мачка има девет 

живота", каже Ердељан. 

Сви који имају примедбе и сугестије могу да се јаве ауторима како би будућа издања 

била допуњена и што кориснија онима који уче јапански језик.“44 

     Оно што појединац жели да учи путем нових технологија може да користи сваког 

тренута, има отворен приступ па реформа високог образовања иде у правцу аутономије 

учења. Студенти су све мање у клупама јер ту су бројне бесплатне платформе за учење, 

 

43  http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1359726/prvi-udzbenik-japanskog-jezika-na-srpskom-

.html 

44 ибидем 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1359726/prvi-udzbenik-japanskog-jezika-na-srpskom-.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/1359726/prvi-udzbenik-japanskog-jezika-na-srpskom-.html
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доступне путем интернета – moodle, youtube, мункови. Док није било мас медија 

образовање је било елитистичко. Данас се путем нових медија образује много више 

људи, па се преко медија може утицати на квалитет ресурса, ставова, предавања. 

      А историја високог школства у Србији, историја је Србије. Прво предавање, на 

тадашњој, новооснованој Великој школи, септембра 1808. године, одржао је први 

министар просвете, Доситеј Обрадовић.  

      Из нашег највећег и најстаријег универзитета, који данас има и статус универзитета 

од националног значаја, израсли су и сви други универзитети у Србији, као и многе 

високошколске установе бивших југословенских република. У саставу Универзитета у 

Београду данас је 31 факултет и 11 института. Његов ректор уједно је и председник 

Конференције универзитета Србије (КОНУС), тела које окупља све државне и 

приватне универзитете у земљи. И студенти имају своје тело – Студентску 

конференцију универзитета Србије (СКОНУС), која води рачуна о интересима 

академаца, а њих је око 250 000. И високе школе струковних студија имају своју 

асоцијацију, као и њихови студенти.  

     На најпрестижнијој, Шангајској листи, која мери квалитет више од 22 000 

универзитета, Универзитет у Београду спада међу један и по одсто најбољих 

високошколских установа, и једини је тако високо пласиран у региону. Међу првих 

петсто рангирано је и његових 27 научних области.   

     По другим параметрима  - односно по томе колико држава издваја за високо 

образовање и науку и постигнутим научним резултатима, по Мелбурнској листи, 

Универзитет у Београду је у самом врху.    

     Схавтивши важност умрежавања, ова високошколска установа постала је чланица 

најважнијих универзитетских асоцијација, а то су: Европска асоцијација универзитета, 

Дунавска ректорска конференција, Асоцијација универзитета главних градова Европе, 

Алпе Адриа, Црноморска мрежа универзитета....  

      Србија је потписала Болоњску декларацију 2003. године у Берлину. Да подсетимо – 

Декларацију је прихватило 47 држава. То је био одговор Европе на глобализацију и 

слободно тржиште, како би могла да уђе у трку са најразвијенијим економијама света. 

Тако се отварило питање да ли је знање роба (неки од професора сматрају да је знање 

најскупља роба коју појединац може да поседује, и да ако је мудро користи, од ње 

може добро и да живи). Формиран је Национални савет за високо образовање (управља 

системом високог образовања) и Комисија за акредитацију и проверу квалитета. Тако 

смо постали део глобалног тржишта рада, образовања и научноистраживачке заједнице 

(Стварају се мреже европских универзитета, а Универзитет у Београду део је европске 

универзитетске алијансе под називом CIRCLE U. Чине је Aarhus University, Humboldt 

University of Berlin, King's College London, UCLouvain, University of Belgrade, University 

of Oslo and Université de Paris. До 2024. биће двадесет таквих алијанси - мега 

универитета). 

     Закон о високом образовању из 2005. године, смањио је дужини студија, а број 

становника са факултетском дипломом (иако и даље недовољан) расте, о чему сведоче 

и  подаци Завода за статистику. 
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Табела 3 Дипломци 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Број 

дипломираних 

студената 22047 27537 29406 34671 40330 43545 46162 47523 47797 

 

 

Према пописима становништва, а подацима Завода за статистику: 

  

7.498.001 број становника 2002.  Број високообразованих 411944  

 

7.186.862 број становника 2011.  Број високообразованих     652 234 

 

 

     Током примене у пракси, показао је мањкавости које су изменама и допунама Закона 

исправљане, да би 2017. године добили нови Закон о високом образовању. Но и даље је 

камен спотицања финансирање, које је у важећем Закону изостављено. Уредиће га 

посебан Закон који би ускоро требало да се нађе у скупштинској процедури. 
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4.  МЕДИЈИ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ 

 

     Универзитет у Београду најстарија је високошколска установа у Србији. Школује 

стотину хиљада академаца односно две петине од укупног броја студената у нашој 

земљи. Од оснивања се суочавао са истим проблемима: недостатоком простора, 

наставника, материјалних средстава. Из њега су израсли сви остали наши државни 

универзитети.  

      Дан Универзитета у Београду обележава се 13. септембра. Тога дана 1808. године 

отворена је Велика школа у Господар Јевремовој улици бр. 22 у Београду. Отворили су 

је Карађорђе и Доситеј Обрадовић.  

       Образовни закони су више пута мењани, а први Закон о универзитету, после дуге 

скупштинске расправе, усвојен је 1905. године. „Посланици у Скупштини, већином 

трговци и сеоске газде, подозриви према интелигенцији, и високом образовању, ипак 

су 19. феб./ 5. марта 1905. године прихватили предлог о оснивању Универзитета.“ 

(Бојовић 2008: 87) 45  

        Указ о проглашењу Закона о Универзитету 12. марта 1905. године потписао је 

Краљ Петар. „Овај правни акт зајемчио је аутономију универзитета, прокламујући да 

су „наставници слободни у излагању своје науке“...( Сто година првог српског Закона 

о универзитету, Универзитет у Београду, 2005, стр.15)46 

        Универзитет је делио судбину народа, показујући изузетну вештину непрестаног 

прилагођавања. Србија је 2003. године потписала Болоњску декларацију, а 10. 

септембра 2005. године ступио је на снагу Закон о високом образовању урађен по 

принципима Болоњске декларације. Довео је студенте у средиште пажње реформе, као 

и питања финансирања и стварања интегрисаног универзитета. „Универзитет треба да 

пробуди контакте у складу са оптималним материјалним и временским могућностима 

са: Европском асоцијацијом универзитета, Виртуелним универзитетом јадранско-

јонске регије, Балканском ректорском конференцијим, Дунавском ректорском 

конференцијом, Међународном франкофонском асоцијацијом и бројним појединачним 

универзитетима у иностранству. Потребан је и наставак срадње са иностраним 

фондацијама: Токио фондацијом и ИТО фондацијом. Са партнерима из Европске уније 

и Региона западног Балкана, Универзитет ће конкурисати за различите врсте 

међународних пројеката: TEMPUS, COST, EUREKA, ERASMUS, као и FP7, који у 

датом тренутку пружају могућност аплицирања. Успостављање контаката са 

партнерима из Европе и формирање заједничких тимова треба да представљају врло 

значајну активност Универзитета у периоду који је пред нама.“47    

      Схаватјући важност сарадње са медијима, академска заједница, отвореније и чешће 

него претходних година, прича о ономе што чини систем високог образова. 

__________________ 

45 Бојовић Снежана, 200 година Београдског универзитета, Принцип, 2008, стр. 87 

46 Сто година првог српског Закона о универзитету, Универзитет у Београду, 2005, стр.15 

47 План рада, проф. Бранко Ковачевић, УБ, 2009 
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     Покретали смо питања: на пример, зато нисмо још добили интегрисани универзитет, 

зашто није заживела одредба Закона по којој ће сваке године универзитети 

потписивати уговор о финансирању са Владом, говорили о међународној сарадњи, али 

пре свега о акредитацији високошколских установа и проблему докторских студија. 

Упорност аутора да се испрати сваки акредитациони круг као и нађу узроци кашњења 

акредитационог процеса (чији је завршетак иначе каснио годину дана, а уместо пет 

предвиђених, појавио се и шести поправни круг) била је праћена уредничким питањем: 

A колико тих кругова још има? 

     Најчешће коришћени облици новинарског изражавања су вест, извештај, репортажа, 

пакет (по BBC-у) интервју као и гостовање актуелне личности у студију. Минутажа – 

трајање рубрике зависи од теме и дужине емисије за коју је рађена. У ТВД 1 који траје 

петнаест минута, рубрика може да траје од минут и по до два, док у ТВД 2 и до три 

минута (најчешће када су у питању протести или проблем финансирања универзитета). 

     Говорили смо и о приватним факултетима. Како код њих није изражена социјална 

димензија, приче о њиховој реформи биле су ређе, али смо зато правили поређења 

између приватних и државних факултета.  

      Тако су гледаоци Дневника поред извештаја са министарских конференција о 

високом образовању могли да виде прилоге о европском систему преноса бодова, 

седницама Сената и Савета, о проширењима квота за упис, о двојним дипломама 

Београд-Сорбона, условима студирања студената са хендикепом и отварању њиховог 

Центра у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, скандал када 

је претучен члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета проф. Небојша 

Јанићијевић, рад Правне клинике на Правном факултету (рубрика је изазвала велико 

интересовање гледалаца јер је емитована на Божић у ТВД 2, па су гледаоци данима 

долазили на факултет и трежили бесплатан правни савет). Говорили смо и о томе како  

вратити стране студенте и коме смо ми као земља атрактивни за студије, о најбољим 

академцима, Темпус програмима, о студентском стандарду, висини школарина, 

дуговању државе факултетима и универзитетима, судбини задужбина и фондова 

универзитета, недостатку простора на појединим високошколским установама, 

уписним роковима, полагању пријемних испита, како су на пријемном на Правном 

факултету УБ заједно дежурали бивши министар просвете Гашо Кнежевић и бивши 

ректор  Дејан Поповић, Светском самиту ректора у Београду..... 

     Информтивни програм РТС-а ( кроз Јутарњи Дневник, Дневник 1, Дневник 2, 

Дневник 3, емисије Вести, и „У свету“) редовно је пратио све најбитније теме и 

дешавања од увођења Закона о високом образовању 2005. године и спровођењу 

принципа Болоњске декларације, а посебно од маја 2007. године када је Србија 

оцењена четворком за оно што је урадила на спровођењу реформе, па до августа 2012. 

године када се Универзитет у Београду нашао на Шангајској листи међу један и по 

одсто најбољих светских универзитета (међу првих 500).  

     Информативни програм имао је извештаче на Министарским конференцијама о 

високом образовању у Лондону (2007)  и Лувену (2009). 

     За разлику од фоно извештаја који је послат за ТВД 1, 17. маја 2007. године, 

гледаоци ТВД 2 могли су да погледају комплетан извештај урађен тог дана, а што се 

чува у Архиву РТС-а : 
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„Најава: Конституисање Конференција универзитета и виших школа Србије, 

формирање Националног просветног савета за високо образовање, Комисије за 

акредитацију установа и студијских програма у претходне две године омогућили су да 

Србија добије врло добру оцену на Министарској конференцији у Лондону. На 

дводневној Министарској конференцији у Лондону, посвећеној високом образовању, 

учествује 48 земаља потписница Болоњске декларације. 

Извештај: Оцена четири значи да је (CH: репортер: Наталија Синановић) Србија 

тренутно међу првих 10 земања на ранг листи високообразовних устанива. Српско 

образовање је на добром путу и прати све модерне трендове у образовању европских 

земаља, сматра професор Бранко Ковачевић. 

„Србија је напредовала у Болоњском процесу. (CH:Проф. Бранко Ковачевић, шеф 

делегације Србије)Прошли пут је била на дну лествице, сада је у горњем врху. Од неке 

оцене 2,2 дошли смо на оцену 4, што мислим да је добро.“ 

Најбоље резултате имају скандинавске земље, а пред земљама потписницама Болоњске 

декларације постављени су нови задаци које морају да испуне до 2010. године.  

„Мислим да Србија добро напредује. (CH:Сјур Берган, шеф одсека за високо 

образовање Савета Европе). Сматрам да су многи од изазова са којима се свет 

суочава исти као и изазови других земаља: развити образовни систем који би био 

више усредсређен на студентско учење, развити национални оквир квалификација који 

би био фокусиран на то шта студенти знају, разумеју и могу да ураде на крају 

студија и можда већа усредсређеност на процедуру, а мање на формалности. У 

великом броју случајева културе предавања и учења су веома важне.“ 

Основни задатак је да се дефинише статус диплома на домаћем и интернационалном 

тржишту, док је основни захтев да се проценат бруто националног дохотка који се 

издваја за високо обрзовање повећа. То је важно за даљи економски развој како сваке 

земље, тако и Европке уније. Лондонска конференција посвећена високом образовању 

сутра завршава рад усвајањем коминикеа. 

Сторија: МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ Емисија ТВД 2 Емитовано:2007/05/17 

Апстракт 28.16 МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ НА КОЈОЈ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 48 ЗЕМАЉА ПОТПИСНИЦА 

БОЛОЊСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ – СРБИЈА ЈЕ ДОБИЛА ОЦЕНУ 4, ШТО ЗНАЧИ ДА ЈЕ 

ТРЕНУТНО МЕЂУ 10 ЗЕМАЊА НА РАНГ ЛИСТИ  ВИСОКООБРАЗОВНИХ 

УСТАНОВА – УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ШИРОКО У САЛИ – ПРОФ. БРАНКО 

КОВАЧЕВИЋ ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ СРБИЈЕ  /Т/ - СЈУР БЕРГАН ШЕФ ОДСЕКА ЗА 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ САВЕТА ЕВРОПЕ /Т/ Личности: БРАНКО КОВАЧЕВИЋ 

СЈУР БЕРГАН Аутори: НАТАЛИЈА СИНАНОВИЋ Траје: 01,46 Референца: 143688“48 

____________ 

48 Синановић Наталија, ТВД 2, РТС, 2007 
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     После пет година, дочекали смо и пласман Универзитета у Београду међу петсто 

најбоњих светских универзитета на Шангајској листи. Прва у низу репортажа о успеху 

емитована је 16. августа 2012., мада је РТС и два месеца пре тога указивао на 

могућност да УБ заузме ту позицију. 

„Најава: Универзитет у Београду успео је да се пласира на Шангајску листу, на којој је 

рангирано 500 најбољих универзитета на свету. Са простора бивше Југославије на 

листу је прво ушао љубљански, прошле године и загребачки универзитет, а ове године 

међу најбољима нашао се и Београдски универзитет. Прво место традиционално 

припада америчком Харварду, док се универзитети из региона налазе између 400-тог и 

500-тог места. Иако је ова листа неформална, она је гаранција да универзитет држи до 

квалитета. 

Извештај: У шангајску луку, после вишегодишњег путовања, упловио је и 

Универзитет у Београду. После три године припрема, уписао се на листу престижних 

светских универзитета, на којој се налази тек два одсто укупног броја високошколских 

установа у свету. (CH: новинар Милица ЈЕВТИЋ, сниматељ: Саша ДУКИЋ  

(CH: Бранко КОВАЧЕВИЋ, ректор Универзитета у Београду) „Кад имате добар 

углед лакше сарађујете са бољим институцијама, сарађујете са најјачим 

универзитетима  у свету, најјачи сарађују са најјачима. Јаки универзитети у свету не 

сарађују са слабима. Наћи ћете партнере да бисте се пријавили за неке пројекте у 

међународној заједници у ЕУ и ван ње. Рејтинг те дипломе биће много виши, та 

диплома ће бити призната у свету, студенти са том дипломом ће се лакше 

запошљавати на локалном и глобалном тржишту. Биће им веће плате, а и странци ће 

желети да студирају овде.“ 

Битан критеријум за упис на листу је број објављених научних радова и то како други 

научници реагују на њих, односно да ли их цитираји. На многим радовима чији су 

аутори наши научници није стајао натпис „Универзитет у Београду", већ само имена 

института и клиника, па тако на ранијем конкурсу више од 700 радова није приписано 

домаћем универзитету. 

 ( CH: Жарко ОБРАДОВИЋ министар просвете и науке) „ Да нисмо применили Закон 

о високом образовању, усвојили стандарде квалитета, натерали наставнике да 

објављују радове, да се цене сви они критеријуми који важе и у другим земљама 

европског простора високог образовања, не би имали ни тај напор запослених на 

Београдском универзитету.“ 

Напор запослених прате и многобројне награде студената са свих београдских 

факултета. Тежња да се дође на Шангајску листу може се поредити са 

квалификацијама за Олимпијске игре. 

( CH: Србијанка ТУРАЈЛИЋ, професор Електротехничког факултета) „ Када сте 

гледали отварање Олимпијаде, видели сте низ држава за које нисте ни знали да 

постоје и не би ни знали да се њихови спортисти нису квалификовали да ту дођу. Тако 

вам је и са Шангајском листом. Ми смо једна мала земља и наше стављање на листу 

је заправо доказ да смо ми земља у којој се посвећује одговарајућа пажња 

универзитетском развоју.“ 
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Од квалификација до медаље дуг је пут. Нова школска година нова је шанса за бољи 

пласман.“49 

      Реформа високог образовања је донела и неке недоумице, међу њима отворила је 

питање изједначавања мастера и дипломираних. Решење овог питања пратили смо од 

захтева до поновног Скупштинског тумачења члана 127 Закона о високом образовању. 

У архиви РТС-а налазимо: 

„Сторија: СТУДЕНТИ НАЈАВЉУЈУ ПРОТЕСТЕ, Емисија: ТВД 2, Емитовано: 

2007/09/29 

АПСТРАКТ 49.39 СТУДЕНТИ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА НАЈАВЉУЈУ 

ПРОТЕСТЕ ЗАТО ШТО РЕПУБЛИЧКИ ПАРЛАМЕНТ НИЈЕ УВРСТИО У ДНЕВНИ 

РЕД НАРЕДНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ПИТАЊЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ЗВАЊА МАСТЕРА 

И ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  - НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ ПРЕДСЕДНИК 

СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА, ТОНСКИ – СТУДЕНТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 

ХОЛУ НА ПРЕДАВАЊУ – ТЕКСТ КОНКУРСА ЗА УПИС НА ДИПЛОМСКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – НЕМАЊА СТАМЕНЧИЋ, СТУДЕНТСКА УНИЈА СРБИЈЕ, 

ТОНСКИ – ПРОФ. БРАНКО КОВАЧЕВИЋ, РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, 

ТОНСКИ И – ОЛИВЕР ДУЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ, У 

ШИРОКОМ КАДРУ Личности НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ, НЕМАЊА СТАМЕНЧИЋ, 

БРАНКО КОВАЧЕВИЋ, ОЛИВЕР ДУЛИЋ. Аутори НАТАЛИЈА СИНАНОВИЋ, Траје 

02.40 Референца 149641 

Најава: Пошто су сазнали да Републички парламент на наредној редовној седници 

између тридесет тачака није у дневни ред уврстио питање еквиваленције и звања 

мастера и дипломираних студената, представници Универзитета у Београду упутили су 

саопштење у којем изражавају своју огорченост због непоштовања договора и датог им 

обећања. У међувремену, универзитети су расписали конкурс за мастер студије што је 

међу академцима унело додатну дилему да ли их уписати. 

Текст: Да подсетимо, Законодавни одбор Скупштине Србије донео је аутентично 

тумачење Закона о високом образовању. (CH: репортер: Наталија Синановић, 

сниматељ: Драган Радосављевић) Статус дипломираних студената који су стекли или 

ће стећи седми један степен стручне спреме, изједначава се са онима који стичу звање 

мастера. Тиме се стечена права штите како у садашњости тако и у будућности. 

Аутентично тумачење постаје правоснажно тек пошто га Скупштина усвоји. Зато 

студенти апелују да председник Парламента, Оливер Дулић, заштити њихова права и 

убрза решење проблема. 

„Не могу да верујем да на дневном реду седнице међу тридесет тачака, која је 

заказана за понедељак, није могао да уврсти проблем студената Србије који чекају на 

решавање више од годину дана, а на исти дневни ред поменуте седнице ставио је и 

Оквирну конвенцију о одрживом развоју и заштити Карпата, као и Конвенцију о 

очувању миграторних врста дивљих животиња.“ (CH: Немања Петровић, председник 

Студентског парламента УБ).  

________________________ 

49 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/1157770/priznanje-beogradskom-univerzitetu.html 
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     У Студентској унији Србије постављају питање конкурса мастер студија, који је у 

току. Сматрају да треба сачекати одлуку Скупштине, да је тумачење Закона јасно, мада 

на њега и професори и студенти различито гледају.  

     „Значи да уколико буду желели да своју диплому замене за нову диплому, да ће 

аутоматски добити мастер и неће морати да полажу додатне испите и неће морати 

да плаћају школарину, што је битно. Јер уколико то сада ураде, а тумачење је сасвим 

изесно, просто је тај новац и време бачено.“ (CH: Немања Стаменчић, Студентска 

унија Србије). 

      Одуговлачење решења овог питања и универзитетима ствара проблеме и то није 

једини захтев који је упућен Скупштини. Конкурс за мастер је расписан по Закону, и 

није противуречан са одлуком која треба да се усвоји, тумачи ректор Бранко 

Ковачевић. „Неки факултети уписују мастер регуларно. Има факултета који имају 

студенте за прави мастер, који су пре четири године започели реформу, као што је 

архитектура или ЕТФ. Постоје заједничке мастер студије више факултета које до 

сада нису постојале.(CH: проф. Бранко Ковачевић, ректор УБ). 

       Званична иницијатива за изједначавање звања покренута је пре годину дана. 

Законодавни одбор већ је два пута донео позитивну одлуку. Одговор на ово питање 

очекује 180 000 студената и 450 000 високошколских грађана Србије. Како РТС сазнаје 

из кабинета председника Парламента Оливера Дулића, питање еквиваленције мастера 

и дипломираних иако није на дневном реду, у понедељак ће бити накнадно стављено 

на дневни ред.“50  

   Нема посебних извештаја колико су сами извештаји о високом образовању у оквиру 

Дневника гледани, али на основу просечне гледаности Дневника, најгледаније емисије 

у програмима РТС-а, индиректно може да се закључи да су и теме о реформи 

образовања биле врло гледане, о чему говоре и подаци Центра за истраживање јавног 

мњења, програма и аудиторијума РТС-а.     

_______________ 
50 Синановић Наталија, ТВД 2, РТС, 2007 
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Tабела 4: 

 Просечна гледаност Дневника у 2007, 2008, 2009 години 

  Подаци Центра за истраживање РТС-а 
      

Channel Godina Description (grouped) 
Rejting u 

hiljadama 
Rejting u % 

RTS 1 2007 JUTARNJI DNEVNIK RTS 533 7.6 

RTS 1 2008 JUTARNJI DNEVNIK RTS 529 7.5 

RTS 1 2009 JUTARNJI DNEVNIK RTS 511 7.2 

          

RTS 1 2007 DNEVNIK 1 RTS 321 4.6 

RTS 1 2008 DNEVNIK 1 RTS 336 4.8 

RTS 1 2009 DNEVNIK 1 RTS 328 4.7 

          

RTS 1 2007 DNEVNIK 2 RTS 1184 16.8 

RTS 1 2008 DNEVNIK 2 RTS 1232 17.5 

RTS 1 2009 DNEVNIK 2 RTS 1213 17.2 

          

RTS 1 2007 DNEVNIK 3 RTS 217 3.1 

RTS 1 2008 DNEVNIK 3 RTS 216 3.1 

RTS 1 2009 DNEVNIK 3 RTS 221 3.1 
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Табела 5: 

 
 

 

Табела 6: 

Просечна гледаност (рејтинг) Дневника 2 РТС-а 2010, 2011, 2012 и 2018 

     

   AMR AMR %  

 Year u 000    

 2010 1.134 16,2  

 2011 1.001 14,4  

 2012 972 14,1  

 2018 852 12,5  

     
 

         Према подацима доступним у Архиви РТС-а, о питању високог образовања 

између две министарске конференције (2007-2009) у ТВД 1 емитована је 51 сторија, у 

ТВД 2 42 рубрике. Међутим, подаци о Јутарњем и Трећем дневнику се не налазе у 

архиви, јер се они као ни вести не снимају и не чувају. Тако је прича било знатно више 

него што их је сачувано. На срећу, сами уредници чувају снимке емисије које су 

урадили, тако да материјал није трајно изгубљен. Захаљујући новим технологијама и 

програмима, од 2009. године (у iNEWS-u) чувају се текстови и структура самих 

Дневника. На основу тога знамо да је у периоду од 2010. до 2012. године о високом 

образовању емитовано око 100 рубрика годишње само у Дневницима. Њихов број је 

далеко већи јер су најбитније теме обрађиване и емитоване и у Јутарњем и 

Београдском програму, емисијама „Шта радите, бре“, „Србија не вези“ Сателитског 

програма и „У свету“ споњно-политичке редакције. Тако је Информативни програм 

РТС-а адекватно представљао најважније теме и питања високог образовања. 
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     У оквиру Информативног програма, редакција Актуелно-документарног програма 

емитовала је серију под називом „Пут ка друштву знања“. Аутор Драгиша Савић 

томом девет двадестпетоминутних прича обрађује једну тему која се налази у 

поднаслову емисије (Економија знања, Друштво и образовање, Универзитет као 

привредна грана, Образовање одраслих и доживотно образовање, Универзитет и 

технолошки паркови, Национални оквир квалификација, Информационо друштво и 

телекомуникација...).У средишту пажње је образовни систем неке од земаља, 

првенствено Европске уније, са којом се упоређује наше високо школство. Како говори 

о бројним новинама у високом образовању, серија истовремено има и информативну и 

образовну функцију.  

     Са својим радијским, телевизијским и сателитским програмима, великом 

дописничком мрежом, телетекстом и интернет издањем, музичком и продукцијом 

носача звука, издавачком делатношћу, истраживачким и документационим центром, 

РТС је постао значајна установа српске културе. Према подацима Центра за 

истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума РТС-а, кретање гледаности 

(рејтинга) програма са националном покривеношћу 2003./2012. (у%) је следећe: 

Табела 7: Гледаност (рејтинг) програма са националном покривеношћу 2003./2012. у % 

 

Рејтинг (rating -гледаност) представља просечну гледаност по минуту током целе 

године, (свих дана, током 24 сата) 
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Табела 8: 

Гледаност програма са националном покривеношћу од 2003. до 2018. у % 

          РТС1    РТС2    ТВ ПИНК   ТВ(Б92) 02    ПРВА   ТВ АВАЛА   ТВКОШАВА/HAPPY    TВБK   РТС3   ОСТАЛИ   УКУПНО 

2003    3,7        1,4            4,1                0,7                                                       0,3                  0,1            1,9      1,5           5,3               18,8 

2004    3,8        1,5            4,2                 1                                                         0,2                  0,1            1,9      1,0           5,3               18,9 

2005    4,4        1,2            4,4                1,3                                                       0,1                  0,1             2,2      0,7          5,1               19,4 

2006    5,2        1,3            4,4                1,7                                                       0,1                  0,1                                       5,1               19,1 

2007    5,3        1,4            4,7                1,9              0,8                0,7               0,1                  0,3                                       4,8               20,1 

2008    5,3        1,5            4,4                1,8              1,3                0,8               0,2                  0,3                                       4,8               20,4 

2009    5,5        1,2            5                   1,7              1,7                0,7                          0,5                                                   4,8               21,1 

2010    5,5          1             5,6                1,4               2,3               0,7                         0,5                                                    4,9               21.9 

2011    5,1         0,9           4,4                1,6               3,2               0,7                         0,5                                                     5                 21,4 

2012      5          0,8           4,2                1,7               3,5                                             0,6                                                    5,5               21,3 

2013     4,3        0,6           4,6                1,6               3,4                                             0,9                                                    5,8               21,3 

2014     4,6        0,7             4                 1,5               2,8                                              1                                                      6,5               21,1 

2015     4,0        0,5            3,5               1,5               2,3                                             2,1                                                    7,9               21,9    

2016     4,2        0,7            3,3               1,3               2,1                                             1,7                                                    8,7               22.0 

2017     4,4        0,5            3,1                 1                  2                                                2                                                     8,7               21,7 

2018     4,4        0,4            3,8                 1                 2,5                                             1,9                                                   8,6               22,5 

    

    Годишњи рејтинг програма с националном покривеношћу од 2003. до 2018. урађен 

је од увођења електронског мерења гледаности ТВ, кажу у Центру за истраживање 

јавног мњења, гледаности и аудиторијума РТС-а.  
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Табела 9: 

  Годишњи удео у гледаности програма с националном покривеношћу од 2003. до 2018. 

у %. 

 

          РТС1    РТС2    ТВ ПИНК   ТВ(Б92) 02    ПРВА   ТВ АВАЛА   ТВКОШАВА/HAPPY    TВБK   РТС3   ОСТАЛИ   УКУПНО 

2003    19,5      7,4            21,1              3,4                                                       1,6                 0,6            10        7,8          28,4,            100 

2004    20,1      8,2             22                5,3                                                       1,1                 0,5            10,3       5           28,1             100 

2005    22,4      6,3            22,5              6,8                                                       0,5                 0,4            11,2      3,5         26,7             100 

2006    27,4      6,7            23,3              9,1                                                       0,5                 0,7                                       27,5             100 

2007    26,5      6,8            23,5              9,3               4,2            3,6                  0,7                 1,5                                       25,6             100 

2008    26,2      7,6            21,7              8,7               6,4            3,7                  0,8                 1,5                                       24,7             100 

2009    26         5,8            23,8              8                  7,9            3,4                            1,3                                                   23,9             100 

2010    25,1      4,6            25,6              6,3               10,6           3,1                           2,3                                                   22,4             100 

2011    23,6      4,2            20,4              7,6               15,1           3,3                           2,4                                                    23,4            100 

2012    23,7      3,6            19,7              8,1               16,2                                           2,8                                                    23,7            100 

2013    20         3               21,5              7,7               16,1                                           4,1                                                    27,6            100 

2014    21,7      3,1            19                 7,3                13,2                                          4,7                                                    30,9            100 

2015    18,5      2,3            15,8              6,8                10,7                                           9,8                                                   36               100 

2016    19,3      3,1            14,8              5,8                  9,6                                           7,8                                                    39,6           100 

2017    20,2      2,5            14,1              4,6                  9,1                                           9,4                                                    40,1           100 

2018    19,4      1,9            16,7              4,6                 10,9                                          8,3                                                    38,1           100 

 
 

      „Анализа садржаја је, изнад свега, квантитативна. Након првог, свеобухватног 

погледа, она успоставља аналитичке јединице: фразе, реченице, именице, глаголе, 

придеве, параграфе, висине ступца, пласман, пропратне илустрације, категорије 

портпарола који се наводе, итд. Друго, аналитичар је тај који одређује кaтегорије од 

значаја, односно теме за које се чини да одскачу у одређеном делу комункације. 

Одскакати могу због тога што се аутор на њих усредсређује или на бази 

аналитичаревих интересовања. Пошто се јединице и категорије установе, аналитичар 

прелази на бројање различитих видова у којима се јављају, можда и њихове спојивости 

са другим видовима јављања – рецимо речи са сликом, дужине написа с 

проминентношћу пласмана. На основу ових фреквенција и њиховог односа са другима, 
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аналитичар може да обезбеди читање једног чланка, новина, третмана неког спорног 

питања током времена, кроз читав низ медијских канала. И нису само јављања оно што 

се нотира. Нејављања могу бити подједнако важна. Анализа сарджаја је корисна и ради 

поређења.“(Лоример 1998: 279)51 

Графикон 1: 

Ево како је, на пример, изгледала деоба гледаности (share) телевизија у 2012. години:  

 

      Да подсетимо: удео у гледаности (Share) је синтетички показатељ и означава 

процентуални удео гледаности датог програма у укупној гледаности телевизије током 

године. Доноси податке који говоре о броју гледалаца и времену које су провели у 

праћењу програма. 

       Научни и образовни програм, чије су емисије емитоване на Другом програму РТС-

а, су реформу високог образовања пратили тако што су радили низ прилога за емисије, 

серијале, као и мини интервјуе емитоване као посебне целине. Прилози су углавном 

били саставни део емисија „Контекст 21“ и „Образовно огледало“. Обично су рађени 

после прилога емитованих у Дневнику. Приче и саговорници били су готово 

идентични онима у Информативном програму, с тим што су имали знатно више минута 

за одређену тематику. Због честе промнене програмске шеме, јер на Другом програму 

су и преноси скупштинских заседања и спортских догађаја, остаје питање колико су 

били актуелни и колико су гледани. 

     Иако је, рецимо у 2012. години, што се види у приказаном графикону, гледаност 

Другог програма готово седам пут мања од Првог програма РТС-а, РТС је са оба своја 

програма био и остао најгледанија ТВ у Србији. 

      У интервјуу за овај рад, главни уредник ОНП-а – Образовно-научног програма и 

В.Д. директора ТВ Србије Илија Церовић каже да „ је током 2007. и 2008. године ОНП 

реализовао два посебна серијала: Научна репортажа - Универзитет после Болоње (шест  

____________ 

51 Лоример Роленд, Масовне комуникације, Клио, 1998.; стр.279 
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епизода по 30 минута) и  Светски изазов – Реформа универзитета у Србији (5 епизода 

по 30 минута).  Поред тога у наведеном периоду (до 2012.), реализован је читав низ 

појединачних прилога у магазинским емисијама, као и научних интервјуа са ректорима 

универзитета и деканима факултета на тему реформе високог школства у Републици 

Србији.  

      С обзиром на чињеницу да су наведени серијали и прилози у појединачним 

емисијама више пута репризирани, гледаоци су имали прилику да се благовремено 

упознају са свим детаљима Болоњског процеса. 
 

      Каква је гледаност таквих прилога и њихова заступљеност у структури  

 дневног програма – емисијама? 

       „Предметни садржаји емитовани су на Другом програму РТС, где је укупна 

заступљеност образовно-научних садржаја у просеку око 10%. На жалост прецизна 

евиденција гледаности емисија у том периоду није вођена.  

     Реформе су свакако утицале на садржај емисија будући да су уредници правили 

емисије и прилоге за магазинске емисије који су били посвећени тим темама. О 

повратном утицају тих емисија на реформе Образовно – научни програм нема 

информације.“ 

      А одлука о томе кога ћемо гледати у емисијама изгледа овако: на предлог уредника 

емисије одлуку доноси одговорни уредник редакције а потом се она разматра на 

колегијуму ОНП и тада се доноси коначна одлука. Образовно - научни, за разлику од 

Информативног програма, нема секторске новинаре нити магазинске емисије о 

образовању. Те теме су инкорпориране у садражаје ауторских емисија. У том смислу 

није могуће дати прецизан проценат колики је удео теме о високом образовању у 

емисијама. 

     На питање да ли медији, пре свага РТС као јавни сервис, скрећу пажњу и 

стварају климу која погодује образовању и реформи образовања, Церовић каже да 

Образовно – научни програм свакако настоји да својим уређивачким концептом 

помогне стварању такве климе. У програму постоји свест о значају сарадње академске 

заједнице, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и новинара, о чему 

сведоче и заједнички пројекти са Министартом просвете, науке и техолошког развоја 

(Иновације корак даље) и Министарством трговине и телекомуникација (кампања о 

безбедности на Интернету која се спроводи већ другу годину заредом). 

     О томе да ли својим радом подижемо у друштву ниво свесвти о значају образовања  

 и можемо ли постати друштво засновано на знању у ОНП-у кажу да кроз своје 

редакције овај програм настоји да, у складу са циљним групама и аудиторијумом коме 

се обраћа промовише образовање као неопходни предуслов како за лично тако и за 

друштвено напредовање. „Будући да је ОНП само један чинилац у том процесу ми не 

можемо да процењујемо да ли ће српско друштво постати и '' друштво знања''.“  

Образовно – научног програма тако чине : 

Редакција општеобразовног програма (образовање одраслих и целоживотно 

образовање) 

Редакција програма за науку (научни садржаји за све генерације) 

Редакција школског програма (образовање од предшколског узраста до факултета) 
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Редакција еколошког програма (за све генерације)  

     Најчешће коришћене форме новинарског изражавања и у Информативном и у 

Културно-образовном (сада Образовно-научном) програму РТС-а  били су аналитичко-

интерпретативни извештаји, репортаже, интервју портрет, интервју питање-одговор и 

тзв. пакет (одабрана тема се расветљава из различитих углова). 

      Најважнији је, и најчешће коришћен интервју. Јер „интервју је и метод долажења до 

података за све остале облике новинарског изражавања (од вести до коментара) и 

самостални жанровски облик у коме новинар, у име јавности, саговорника пита оно 

што би, о одређеној теми или личности, највише интересовало његове читаоце, 

слушаоце и гледаоце...Интервју метод (прикупљање података и сагледавање гледишта) 

је фундаментални акт истраживачког новинарства. Према једној студији 

вашингтонских репортера из 1980. године, „новинари до те мере зависе од интервјуа да 

уопште не користе друга документа у три четвртине текстова које пишу.“ (Тодоровић 

2002)52 

     Пред камере смо доводили готово исте саговорнике (с тим што је у Информативном 

програму њихов број био далеко већи због дневног извештавања): студенте, професоре, 

представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Европске уније, 

Савета Европе, амбасадоре, стране професоре и ректоре, нобеловце. 

     Развој нових технологија и интернета створио је и нове навике гледалаца и 

читалаца. Они у Србији  првенствено користе Google, да би за читање вести најчешће 

отварали сајтове дневних новина и РТС-а. Приче о високом образовању налазе се у 

рубрици Друштво. Гледалац, односно читалац им се може враћати, гледати их и 

читати, па и коментарисати. Такође, на Сајту РТС-а постављене су и емисије које могу 

да се погледају у сваком тренутку. Поједини садржаји такође се налазе и на YouTube. 

Редизајнирани Интернет портал Јавног медијског сервиса активиран је 2008. године. 

На тај начин РТС се нашао међу водећим "онлајн" медијима у Србији и региону. Оно 

што би била његова мањкавост јесте то што је доступан само на српском језику. Ипак, 

води се рачуна о култури говора, па текст пре објављивања обавезно погледа лектор 

(као и рубрике пре монтаже). 

     У анкети рађеној за овај рад, студенти, професори – декани и ректори, ресорни 

министри потврђују да је изузетно важна сарадња са медијима – „ да је то нераскидива 

и важна веза“ али и „да је академска заједница недовоњно користи“. (Прилози-Прилог 

3, 7, 8, 9...). „Јако је важно да постоји сарадња између академске заједнице, ресорног 

министарства и новинара, јер је то предуслов за истинито, тачно и потпуно 

информисање грађана, услов да се нека тема обради на прави начин, афирмише и 

едукују грађани. Образовање и наука морају далеко више да буду заступљени у 

медијима на начин да се схвати да је потребно улагање државе, да су нам потребни 

образовани људи, да само знање и нове иновације могу унапредити производњу и да је 

то ресурс који може обезбедити Србији будући развој. Да се са малим улагањима може 

стећи велика добит и у корист грађана и у корист Србије“.  (Прилози – Прилог 2 – 

министар Жарко Обрадовић ) 

_________________ 

52 Тодоровић Неда, Новинарство интерпретативно и истраживачко, Чигоја штампа, 2002 
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     „Скандинавске земље су најбољи пример памети и националне зрелости у том 

смислу, јер сви делују јединствено и усклађено. У Србији је обрнута ситуација, 

понекад се чини да су Министарство, академска заједница и медији у хладном рату.“ 

(Прилози – Прилог 1 – министар Слободан Вуксановић) 

      „ Мислим да је веома важна и да се мора унапређивати. Као председник 

Националног савета за високо образовање инсистирао сам да новинари који иначе 

прате ову област буду редовно позивани на седнице Савета, што је прихваћено и 

уграђено у нови Пословник Савета.“ (Прилози -Прилог 4 - проф. Дејан Поповић) 

      „ Јака спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и новинара је од круцијалног значаја за реформу високог 

образовања у Србији. Јавност мора бити упозната са свим променама у образовању. 

Представници академске заједнице и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја су у обавези да новинаре редовно информишу о дешавањима и променама у 

високом образовању, а новинари да испрате сва важна дешавања, обраде и на прави 

начин пренесу широј јавност, јер само на тај начин можемо скренути пажњу  и 

створити климу која погодује образовању и реформи образовања, када су са тим 

упознати сви чланови друштва.“ (Прилози – Прилог 9 – студент Данило Јеремић) 

     „Новинари су важни да се сви ти реформски процеси убрзају, да се актери у тим 

процесима мотивишу да раде квалитетније и да се постигнути резултати прикажу 

објективно и благовремено. Ако тај процес није транспарентан, шансе за његов успех 

су много мање или скоро никакве.“ (Прилози- Прилог 5 - проф. Бранко Ковачевић) 

 

     „Мислим да је важна, јер та спрега омогућује видљивост, али је академска заједница 

недовољно користи. Ја сам увијек одржавао добре односе с медијима, посебно с 

телевизијама, што је знатно доприносило да факултет чији сам декан буде добро 

позициониран у јавности. То повратно позитивно утиче на уписност, али и на друге 

ствари.“ (Прилог - Прилог 8 - проф. Шћепан Миљанић) 

 

     „Веома важна. Новинари су ти који могу да утичу на креирање јавног мњења. Сведок 

сам бројних извештавања нестручних и незаинтересованих новинара о темама из 

високог образовања, којима се преноси сасвим погрешна порука. Често, управо због 

незнања новинара, у медијима освану сензационалистички наслови који заправо немају 

везе са истином.“  (Прилози - Прилог 9 – студент Александар Јовић) 

     „Изузетно је важна, јер без адекватне промоције нема друштва заснованог на 

знању.“ (Прилози - Прилог 9 -студент Игор Граић) 

 

      О томе колико гледају емисије посвећене високом образовању, да ли читају текстове 

на сајтовима медија и да ли их коментаришу, наши саговорници кажу, да због мањка 

слободног времена услед посла којим се баве, а и честе промене програмске шеме, 

ретко гледају емисије посвећене образовању. Текстове и прочитају, али их углавном не 

коментаришу.  

       „Гледам на другом програму РТС-а. Осим образовања, изгледа да само они прате 

културу.“ (Прилози - Прилог 7 - проф. Слободан Арсенијевић) 
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       „РТС је међу реткима која се на адекватан начин бави високим образовањем.“ 

(Прилози - Прилог 8 - проф. Бранислав Боричић)  

     „Готово да не постоји емисија која прати искључиво високо образовање на начин на 

који би студенти у дуелу са представницима министарства, професорима имали 

могућност да укажу на проблеме реформе високог образовања у Србији.“ (Прилози – 

Прилог 9 – студент Данило Јеремић)  

      Уосталом, колико је вaжано да се на заједничком послу нађу медији и академска 

зајдница и ресорна министарства говори и анкета на коју су се одазвали и министри и 

професори и студенти, износећи без задршке своје мишљење. Сваки од тих интервјуа 

може да се преточи у есеј и изузетно је важно сведочанство о једном периоду високог 

образовања у Србији, изнето на сасвим особен начин.  
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5. МЕДИЈИ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ЈАПАНУ 

 
 

     NHK EDUCATIONAL CORPORATION – НХК ОБРАЗОВНА ТЕЛЕВИЗИЈА од свог 

оснивања 1989. године развија се као креативни тим са најквалитетнијим експертима 

који се баве најмлађима, школским образовањам, уметношћу, културом, језиком, 

хобијима, праксом, науком и здрављем – стварајући на најбољи могући начин 

разнолике образовне садржаје. Као члан НХК групе која подржава јавну радио-

дифузију, НХК образовна телевизија производи више од 10.000 програма годишње. 

Истовремено, ангажована је на бројним пословима, укључујући планирање и креирање 

визуелног софтвера који се односи на програме и карактер пословања. 
        

       У креирању програма, циљ јој је да ојача програме за млађе генерације које ће 

стварати будуће друштво, као и настојање да пружи најбоље услуге емитовања у 

зависности од циља сваког програма за широку публику, укључујући старије, 

(разумевање потреба старости). Један од главних задатака је и производња програма уз 

сарадњу са другим земљама како би се понудили квалитетни програми светске класе. 

Што се тиче самосталних пословних активности, овај канал планира да производи не 

само програме, већ и визуелне производе у многим земљама света, посебно у азијским. 

Такође се ангажује у кооперативним предузећима са образовним емисијама и подстиче 

глобализацију. 

 
       Као одговор на брзу дигитализацију, своје бројне образовне садржаје корисницима 

нуди на оптималан начин као што су достава видеа, допунски образовни материјал и 

материјал за дописно образовање (учење на даљину).   

 
       После великог земљотреса у Источном Јапану, како би подржали обнову, у 

редовним и специјалним програмима говорили су о релевантним темама. Користећи 

своју посебну стручност у области образовања, настојали су да буду део психолошке 

подршке жртвама катастрофе.   

 

        Ова телевизија се труди се да брзо и јасно одговори на најразноврсније жеље и 

захтеве гледалаца према принципу компаније: "Ми одговарамо на жељу било кога да 

учи било када и било где". 
 

       НХК (NHK (Japanese: 日本放送協会 Hepburn: Nippon Hōsō Kyōkai, official English 

name: Japan Broadcasting Corporation)јапански: б 放送 協会 Хепбурн: Ниппон Хосо 

Киокаи, званично је национална јавна радио-дифузна установа Јапана, у јавном 

власништву коју финансирају гледаоци плаћајући телевизијску лиценцу. 

 

       НХК има два земаљска телевизијска канала (NHK General ТV и NHK Еducational 

ТV), четири сателитска телевизијска канала (НХК БС 1 и НХК БС Премиум, два 

телевизијска канала високе дефиниције; НХК БС 4К и НХК БС 8К), и три радио мреже 

(НХК Радио 1, НХК Радио 2 и НХК ФМ). 
 

       НХК има и међународни сервис за емитовање - NHK World Japan. Чине га NHK 

World ТV, NHK World Premium и краткоталаснa радио станице Радио Јапан (РЈ). 

Светски радио Јапан такође чини неке од својих програма доступним на интернету. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_romanization
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Емитује вести, емисије о образовању, култури, забави и спорту. Компанија послује на 

енглеском и јапанском телевизијском каналу; и ФМ каналу на различитим језицима. 

Такође пружа услуге преноса уживо преко Интернета на различитим језицима. 

 

      NHK WORLD JAPAN може да се користи на 18 језика. Ми Сајт РТС-а, подсећамо, 

користимо само на српском језику, што значи да Јапанци за разлику од нас, максимално 

користе могућности савремених видова комуникације. 

 

       НХК је независна корпорација која послује по јапанском Закону о радиодифузији и 

која се првенствено финансира из накнада за лиценце. NHK World емитовање (за 

гледаоце и слушаоце у иностранству) финансира јапанска влада. Годишњи буџет НХК-

а разматра и одобрава држава. Диет такође именује 12-члани Управни одбор (ие 営 委

員会 кеиеи иинкаи) који надгледа НХК. 

  

       НХК-ом редовно управља Извршни одбор (理事会 ријикаи), а чине га председник, 

потпредседник и седам до десет директора који надгледају подручја деловања НХК-а. 

Извршни одбор подноси извештај Управном одбору. 
     

       НХК је једина јапанска јавна радио-телевизија. Радио сервис је основан 1925., а 

телевизија 1953. године. Основан је по угледу на BBC (a BBC je и данас најпопуларнији 

извор вести на друштвеним мрежама). Данас има око 10 000 запослених, и уз BBC 

спада међу два највећа светска јавна сервиса. Овај систем омогућава корпорацији да 

одржи независност од било које владине и приватне организације, и осигурава 

приоритет мишљења гледалаца и слушалаца. 
 

        НХК-а (Japan Broadcasting Corporation) позвао је у Токио стручњаке да сарађују са  

100 продуцената, режисера и сродних организација на радионици Центра за развој 

садржаја у WiDE радионици октобра 2019. НХК се на глобалном тржишту дигитално 

шири на свим платформама и жели да истражи различите начине како би се укључио у 

"креативни простор". Ово је део трансформације НХК-а из јавног емитера у Јавни 

медијапровајдер, за Токио 2020. 
 

       Кроз четири национална ТВ канала, НХК допире до око 50 милиона домаћинстава. 

Велики број директора, продуцената и инжењера омогућава НХК-у да прави програме 

скоро свих жанрова. Познат као пионир ХД-а, НХК сада активно производи програме у 

4К и 8К и познат је по коришћењу најсавременијих технологија за снимање како би 

произвео висококвалитетан програм, образовни видео сервис“НХК за школе“ које нуди 

(постоји службена Андроид апликација за приступ “NHK for School“). 

 

       Можете да погледате неки од око 9 000 образовних видео записа о разним темама, 

укључујући јапански, математику, науку, друштвене студије, енглески, физичко 

васпитање, музику итд. Неки од видео записа дистрибуирају се само у Јапану. 

Корисник тако може да бира емисије у зависности од свог школског узраста, омињених 

тема или програма који га интересују. Може да направи сопствену листу и уреди 

редослед прилога. А онда тако добијену листу може да подели са пријатељима и 

наставницима. Наравно, да би се користила интернет апликација, потребна је интернет 

веза. 

http://www.nhk.or.jp/corporateinfo/
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       Многи програми НХК доступни су на видео захтев (VOD - video on - demand) 

изузев одређених програма због ауторских права. Апликација пружа и скале 

земњотреса и упозорење на цунами у Јапану. 
    

     Тако на пример, NHK WORLD може да се гледа на 18 језика, можете да гледате 

вести, програме на лични захтев, емисије ужио или да учите јапански. Основан је 1995. 

године и сада може да се види у 140 земаља. 

 

      И у овом раду коришћен је материјал НХК доступан на интернету. 
 

     Јапански универзитети постају регионално моћнији, али још увијек имају дуг пут до 

рангирања међу водеће универзитете у свету. Оно што им је потребно јесте подршка 

елитe, разменa, информисање и подршка града у којем се налазе, како би конкурисали 

и како би се нашли међу најбољима на свету. “ Нагласак за Јапан у другој деценији 21. 

века јесте глобализација, укључујући и питање како интернационализовати колеџ и 

универзитет. 
   

      Јапански елитни универзитети су познати по својим улагањима у истраживање, али 

систем високог образовања у целини трпи због тога што има имиџ да умањује 

критичко и креативно размишљање.... Јапан има много добрих прича, још 

неиспричаних. Зато је  јапанским универзитетима потребно више глобалних мрежа” 

(Japan's universities need more global ties). 

      У Јапану има око 270 000 студента из инистранства. Циљ јапанске владе је да их 

2020. године буде 300 000. (У Јапану је у једном периоду стагнирао број страних 

студената – 2013. било их је око 4%, односно 137 000 од три и по милиона, док је само 

5% универзитета било интернационализовано). Истовремено јапанске институције 

високог образовања боље су позициониране на азијским листама рангирања 

универзитета. А за још бољи међународни положај потребено је објављивати више 

радова у међународним часописима и учествовати на међународним конференцијама, 

што захтева велики напор професора који су у великој мери везани за учионицу и 

наставу, а потребна је и одговарајуће медијска видљивост.  

     Зато је НХК емитовао приче о томе да ли ће се достићи жељени циљ, о реформама у 

високом образовању, школаринама које су велики издатак за родитеље, уз подсећање да   

образовање треба да буде свима доступно, па треба наћи начина да то заиста и постане 

(универзитети би требало да припреме комплетне информације за студенте о 

трошковима и финансијама). Ту су приче и о томе да јапански студенти лоше читају 

(значи није само наш проблем проблем писмености - наши студенти имају просечан 

фонд од 600 речи). Ту су и дебате ко треба да плаћа високо образовање у Јапану – 

јавност (друштво), родитељи или сами студенти. А све уз сугестију и подсећање 

јавности на друштвено-економске користи високог образовања.  

      Поред наведених и следећа прича показује да медији могу да буду коректив 

друштва и да указују, аргументовано, на питања која теба решавати. 

      Иако земља са највећим процентом писмених, једна од истраживачких новинарских 

тема била је како помоћи онима који нису стекли потребно образовање како би се на 
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адекватан начин укључили у друштво. Интервјуи које је урадио НХК показују да су 

неки млади пропустили основну или нижу средњу школу, те да су остали елементарно 

неписмени. Нити умеју да рачунају, нити да читају, нити да пишу. Да би се стекла 

јаснија слика о младима који немају потребно образовање, послате су анкете у 800 

општина широм Јапана, на које је одговорило њих 40%. Резултати говоре да је 597 

младих који су дошли да траже помоћ приликом запошљавања, пропустило обевезно 

образовање. Многи су рекли да им недостаје самопоштовање, напомињући да 

недостатак образовања има негативан утицај. А ови млади људи нису ишли у школу 

услед сиромаштва, своје или болести родитеља (породично окружење је главни фактор 

који доприниси недостатку образовања). Попис становништва у Јапану из 2010. године 

утврдио је да више од 120 000 људи није завршило основну школу, а њих око 20 000 

млађе је од 40 година. Као такви, дистанцирају се од друштва, па грађани организују 

подршку таквим породицама. (2017. влада је донела Закон којим је свим грађанима 

загарантовано основно образовање). Хитони, једна од анкетираних, пристала је на 

интервју НХК-у у нади да ће „људи у сличној ситуацији који се боре поново пронаћи 

место за учење”. (Educational Poverty in Japan).53 

    Mедији су у новије време говорили и о афери са преварама око резултата на 

пријемним испитима на Токијском медицинском универзитету. Најтраженији јапански 

медицински универзитет је признао да је дуже од деценију лажирао резултате 

пријемних испита, како би омогућио да већи број младића стекне диплому лекара (а 

ограничио број студенткиња). Универзитет се овим бавио барем од 2006. године, 

саопштили су адвокати и правници укључени у истрагу (чиме су потврђени претходни 

наводи медија). 

    На универзитету су наравно, прво негирали да се тако нешто догађало, да би касније 

обећавали да ће све учинити да се тако нешто не понови и да ће размотрити могућност 

да накнадно упишу кандидаткиње које је требало да буду примљене (а оне су пресавиле 

табак, тужиле факултете и тражиле одштету за претпљен стрес...). Директор 

универзитета Тецуо Јукиока се јавно извинио, рекавши да није био умешан у лажирање 

резултата и да жене не треба да буду другачије третиране од мушкараца, али и да неки 

сматрају да жене не треба да буду хирурзи. 

    Медији иду даље – наводе да је сину једног од радника Министарства просвете, који 

је пријемни падао три пута, наводно поклоњен број поена потребан за упис, те да је у 

целу причу умешан некадашњи директор универзитета. Зато је министар просвете 

најавио испитивање процедуре пријемних испита свих медицинских факултета у земљи 

(има их 81). Наравно, огласила се и министарка за родну равноправност... После тога 

још два факултета признала су манипулацију резултатима пријемних испита, односно 

да су мушкарци имали мањи праг знања од жена. 

    Аналитичари опомињу на распрострањеност социјалних баријера за жене као радну 

снагу у Јапану. Скандал је доспео у медије, а осим ТВ прилога, новинских написа, 

завршио је и на друштвеним мрежама. Француски и амбасадор Финске у Јапану 

користили су своје твитер налоге за критику. Француска новинска агенција (АФП) каже 

да су Јапанке високо образоване, али дуго радно време их присиљава да одустану од 

посла после оснивања породице. Иако премијер Шинзо Абе промовише запошљавање 

жена, на том плану се споро напредује. Цела прича указује на општи, можда и много  

__________ 

53 Educational Poverty in Japan | NHK WORLD-JAPAN News   

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/226/


 
 
 
 

88 
 

већи проблем – на мањак лекара у Јапану. 

     Упркос развоју Интернета, Фејсбука, Твитера, НХК има доминантну позицију у 

јапанском друштву уопште. Доминантан је глобални извор за вести о Јапану у Јапану и 

Азији, и као такав представља једну од пет главних компоненти јавне дипломатије – јер 

програми који могу да се нађу, дају глобални имиџ Јапана. 

    Како би промовисала међународну сарадњу и унапређење образовних програма у 

свету, Јапанска национална телевизија (НХК) организује такмичење под називом Japan 

prize. Од 2008. године такмичење се поред телевизије, односи и на интернет, видео-

игрице и друге аудиовизуелне материјале који служе образовању. 

    Савремене технологије доносе и нове моделе понашања и нова правила. Врховни суд 

у Јапану донео је пресуду по којој ће сви власници мобилних телефона, који имају 

опцију да могу да приме телевизијски сигнал, морати да плаћају претплату 

Националној телевизији (НХК). Сваки власник мобилног телефона у обавези је да 

склопи уговор о претплати. Годишње за обичне ТВ програме треба да издвоји 13 600 

јена, односно 24 090 јена ако користи и сателитске програме (НХК има два ТВ канала, 

генерални и образовни, четири сателитска канала и два канала високе дефиниције). 

    У будућности, најновије технологије ће бити саставни део разних сектора. Предвиђа 

се да ће “системи софт технологије”, који систематизују информације заузети водећу 

позицију у друштву (у телекомуникацијама, производњи, образовању). 

     А за сада Јапан има 96% писменог становништв. Његови житељи бољи су у 

математици него у читању. Одложено је увођење полагања пријемног испита и из 

енглеског језика, јер га не говоре баш најбоље. Кад заврше средњу школу, Јапанци знају 

око 2 200 карактера и тек тада могу несметано да читају новине. 

     О положају језика говорилио се и у дебатној емисији на НХК-у: Највећа револуција 

“језика” после другог светског рата: избрисати “књижевност”. 

     Госпођа Саури запослена је у фирми са доста филијала. Да би обављала посао 

поседује службени аутомобил и изнајмљује паркинг у близини куће. Закључила је 

уговор са фирмом која изнајмљује паркинг. Следи представљање уговора.  А уговор 

будући бруцош треба да посматра као реалну ситуацију. То је почетак прототипа теста 

који ће се полагати од 2021. године на “Универзитетском заједничком тестирању“.   

    Поставља се питање како је ово повезано са свим областима студирања на факултету. 

Овакав тип питања повезан је са реалним ситуацијама у животу, као што су графикони 

који показују стопу саобраћајних несрећа, трошкове рекламирања у некој општини, 

правила ступања ученика у неку организацију. Садржај је користан за разне животне 

ситуације и постаће део пријемног испита из језика.    

    Учесници дебате се питају са којим академским пољем је повезан овај садржај? Ниво 

је пренизак за економију и пословну администрацију. Да се не би заглавили у уговори 

око паркинга, људима који нису ишли на факултет, студентима који до средње школе не 

могу да читају овакав садржај, треба омогућити да га разумеју.    

   Један од учесника дебате каже да садржај који се тражи на пријемном испиту није 

ствар коју студент треба од сада да научи на самом факултету, али јесте решење онога 

што је до тада научено. Међутим, у школи се не учи како читати уговор о паркингу или 

графиконе о стопи саобраћајних несрећа. Већ могућност постављања питања значи да 
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је проблем могуће решити без наставе. Средњошколски наставници кажу да је 

потребно мало времена како би се навикли на примењивање нових мера и да је могуће 

постићи савршене резултате. Најважнија је способност брзог читања и разумевања 

информација. 

     Ово је чак уведено као нови предмет – Обрада информација и јасно се разликује од 

преходног који се зове Разумевања читања. To није разумевање читања редова, већ 

“брзина” која захтева повезивање појмова у само одређену тачку. То је логичко 

размишљање и закључивање. Али обрада информација је основна снага и не треба је 

култивисати пре универзитетског испита и средње школе. И ако се нови тест не уведе у 

предавања, ако ученик може да прочита и разуме садржај, положиће испит. Ученици се 

и данас могу довољно обучити у зависности од метода и идеја наставника. 

     Оно што много више брине од реформе пријемног испита јесте то да ће се садржај 

наставе из језика у средњим школама потпуно променити. Садашња предавања из 

главног језика у првом разреду виших школа претрпеће измене. Садржај наставе ће 

бићи подељен на језичку културу (изучаваће се савремени и стари јапански језик), док 

ће савремени језик бити припремна настава за полагање новог теста на пријемним 

испитима. 

      Има доста средњих школа у којима у другом и трећем разреду постоји предмет 

Језичка култура Б. До сада се делио она теорију и књижевност. Због укупног броја 

поена који се скупљају, ученици неће моћи да изаберу више од једног предмета. Сви 

професори у средњим школама кажу да ученици чешће бирају кориснију теорију 

спремајући се за пријемне на факултете. 

    Тако је код већине средњошколаца књижевност нестала из наставе (језика). Једва ће 

остати и једно од најважнијих дела јапанске књижевности Акутагавин “Рошомон”. 

Међутим, дела писаца као што су Накађима Ацуши (“Дневник планинског месеца”), 

Сосеки (“Кокоро”) и Огаи (“Маихиме”) - три од четири највећа дела јапанске 

књижевности ће потпуно нестати из уџбеника. 

     Нема аргумената да је обрада информација практичнија и мање важна од 

књижевности. Нова студија се недавно појавила. Реформа је мудро одрађена “одозго”, 

како би се погурала, јер се концепт националног језика нагло мења. Односно, часови ће 

се развијати према потребама актуелних пријемних испита. Затим се мења пријемни 

испит, па средњошколски план и програм. Онда реформа креће ка основним школама.  

“Када буде завршена, да ли мислите да ни један Јапанац неће остати заглаљен у уговору 

о паркирању? Али колико год посматрали уговор, не можете проникнути у паметну 

тактику Министарства просвете. Да бисте видели намеру друге особе, потребна је не 

само обрада информација, треба да имате и увид у позадину поступка. На пример, 

роман нам показује целокупност таквог животног окружења. Зар литература није још 

увек практична?” 54 

     Да би приближили своју културу, обичаје, образовање, привреду, Јапанци своје 

емисије пласирају у друге земље уз помоћ Јапанске фондације и амбасада Јапана у 

заинтересованим земљама. Тако су, на пример, гледаоци у Србији могли да погледају 

____________ 
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емисије “Склад живота у Јапану”, “Барсу”, “Традиционална јапанска култура”. Иако 

спадају у просечну гледаност емисија Трећег и Другог програма РТС-а, њихова 

гледаност за сада није велика. 

Табела 10: Гледаност емисија о Јапану према подацима Центра за истраживање јавног 

мњења, програма и аудироријума Радио-телевизије Србије 

RTS 3 Live      

       

    Variable AMR AMR % 

Date Description Start time End time Duration u 000  

22.01.2019 JAPANSKA HARMONIJA 19:06 19:26 0:20 4 0,06 

       

Channel Activity      

RTS 3 Live      

       

    Variable AMR AMR % 

Date Description Start time End time Duration u 000  

20.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA 
17:55 18:21 0:26 18 0,27 

20.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA (R) 
1:55 1:59 0:04 0 0 

21.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA (R) 
2:00 2:21 0:21 1 0,01 

21.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA (R) 
9:56 10:22 0:26 17 0,26 

27.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA 
18:05 18:33 0:28 12 0,18 

28.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA (R) 
2:05 2:33 0:28 0 0,01 

28.11.2017 
BARASU - RAZOTKRIVANJE JAPANSKIH 

IZUMA (R) 
10:05 10:33 0:28 1 0,02 
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      За овај рад, на иста питања као и српски студенти, професори, декани, ректори, 

министри, одговарали су и учесници Међународне конференције јапанолога одржане у 

Андрићграду крајем августа 2016. године. Питања су се односила, како на реформу 

високог образовања, његову улогу у друштву, тако и на улогу медија.  Јапански 

професори кажу следеће:    

     У Јапану је 2014. сваки универзитет направио и спроводи свој шестогодишњи план. 

Обављени разговори са академцима, са времена на време, могу да помогну у реформи 

наставног плана и програма. Сматрају да треба да се формира друшво засновано на 

знању, што би довело ка благом укидању удаљености људи различитих старосних 

група, као и да медији учествују у креирању високог образовања, читају текстове о 

високом образовању, али их углавном не коментаришу. 

    Током марта 2019. године, еминентни јапански професори су боравили у Београду, 

као и професори јапанског језика који су у августу 2019. учествовали на 23. Научној  

међународној конференцији "Подучавање јапанског језика и културе глобално и 

локално". Већина су чланови Европске асоцијације професора јапанског језика, а било 

је ту и професора из самог Јапана (Осака универзитета). Већина их не гледа емисије 

посвећене образовању, понеке написе у новинама и друштвеним медијима и прочитају, 

али их не коментаришу. (Прилози - Прилог 14 - професори јапанског језика) 

     Професор Џозеф Халдејн, председник Ајфора (IAFOR-Међународни акадмски 

форум, који окупља 70.000 професора, са седиштем у Јапану, основан 2009. године) 

каже да не гледа образовне емисије, да медији стварају климу која погодује високом 

образовању, али не традиционални, већ нови, друштвени медији који су по његовом 

мишљењу далеко утицајнији. (Прилози - Прилог 14 -  проф. Џозеф Халдејн) 

     Професорка Yoshie Naya не мисли да медији поклањају “посебну пажњу високом 

образовању. Мисим да НХК прави доста образовног програма, али сматрам да то не 

спада под специфичну категорију “високог образовања”.” (Прилози - Прилог 11 - проф. 

Yoshie Naya) 

     По мишљењу проф. Прадеши Прашанте директора Националног института за 

јапански језик и лингвистику “НХК је осветљавао празнине, (проблеме) пропусте са 

којима се универзитети суочавају. Добитници Нобелове награде то такође раде, али се 

чини да то нема великог утицаја, барем не у овом тренутку.” Кад год може, погледа 

емисије о високом образовању, чита и коментарише текстове о њему, али не много. 

(Прилози - Прилог 13 - проф. Прадеши Прашанта) 

     Професор Сузуки Мићитака каже да не чита новинске текстове о образовању, нити 

текстове о образовању, већ оно што је „само практично“ - дела о историји уметности, 

иконама, антроплогији. Сматра да Интернет мора да се користи паметно. „Ако радимо 

нешто, на пример када имамо неки симпозијум, стављамо га на homepage 

универзитета. Стављамо и извештај. То је важан однос. Ако не покажемо резултате, 

онда нико не зна шта радимо. Осим тога, свака префектура има Broadcasting university 

емисије.” (Прилози – Прилог 12 - проф. Сузуки Мићитака) 

    Да универзитети имају своје ТВ програме, потврдио нам је и током недавне посете и 

ректор Универзитета у Ослу, проф. Свејн Стелен, који је и кординатор европске 

алијансе универзитета "Circle-U" у којој је и Универзитет у Београду. Био је пријатно 

изненађен интересовањем медија у Србији за активности универзитета и чињеницом да 
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се снимају приче и о другим високошколским установама и њиховим активностима у 

Србији.  

     Спроведене анкете су показале да су они који гледају емисије посвећене образовању 

сагласни да медији имају важну улогу у порукама које шаљу гледаоцима, али да од 

самих гледалаца зависи како ће те поруке бити декодиране. Мали број их јавно 

коментарише, а у трку са класичним медијима улећу друштвени медији. 
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6.   УПОРЕДНА АНАЛИЗА 

 

     И док Србија има укупно 250 000 студената, дотле је план јапанске владе да 2020. 

године има 300 000 страних студената, а његова академска заједница броји око три и 

по милиона студената.  

     За рад су анкетирани студенати, професори, ректори, министри образовања, из 

Србије и Јапана. Анкети су се рађе одазивали чланови домаће академске заједнице. 

Идеја је била да се покаже међусобна интеракција академске заједнице, министарства 

просвете и медија, а пре свега да ли медији могу да створе климу погодну за развој 

образовања и шта су нам донеле образовне реформе. 

      Да подсетимо - Србија је 2003. године потписала Болоњску декларацију, а 2005. са 

усвајањем новог Закона о високом образовању, принципи Болоње су добили законски 

оквир и почели су да се примењују. Свака земља самостално је финансирала своје  

образовање, а Комисија ЕУ за образовање и науку подстицала је реформу кроз 

финансирање различитих пројеката на којима су учествовали конзорцијуми 

универзитета из различитих земаља. То је мање развијеним универзитетима омогућило 

да побољшају квалитет својих студијских програма короз сарадњу са најразвијенијим 

европским универзитетима. Сарадња на пројектима ЕУ у области науке довела је до 

повећања научно-истраживачких капацитета мање развијених универзитета, док је 

примена савремених научних резултата у настави допринела повећању квалитета 

студисјких програма. ЕУ је од самог почетка реформе основала ТЕМПУС-ЕРАЗМУС 

канцеларију у Србији која је помогла српским универзитетима да се припреме и 

учествују у пројектима високог образовања, мобилности наставника и студената, а које 

је финансирала ЕУ. 

      Зато су чланови академске заједнице у Србији одговарали су на следећа питања: 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

7) Уплив политике - има ли је међу профсориам и студентима и на који начин? 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо инетгрисане универзитете? 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 
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10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – 

извоз)?  

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их 

коменатишете? 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и новинара? 

 

     Одговор на прво питање шта је главни циљ реформе високог образовања, могао би 

се свести у једну реченицу: брже, ефикасније и квалитетније образовање студената као 

и краће трајање студија. 

     „ Главни циљеви реформе високог образовања у Србији треба да буду унапређење 

квалитета студијских програма и стицање знања које може наћи своју примену у 

пракси. Студијски програми треба да прате актуелно стање у свету и у земљи, а начин 

извођења наставе, садржај уџбеника и методи провере знања студената, уз њихово 

активно учешће, треба да буду тако конципирани да знање које студент стекне може 

бити одмах практично примењено. Уколико пак то није могуће, постојеће знање треба 

да буде таквог квалитета да захтева минималну додатну едукацију ради стицања новог 

знања које се може применити.“ (Прилози - Прилог 2 – министар Жарко Обрадовић) 

 

     Оцене реформе образовања су разнолике - од  тога да је била пре свега решавање го-    

рућих питања, а мање потојеће стратегије, да је слаба због отпора академске заједнице, 

недостатка средстава за њено спровођење, дугог транзиционог периода – односно 

преласка са старог на нови систем високог школства. 

     „Реформа има и добрих и лоших страна, а најслабија страна је то што се још увек 

налазимо у периоду транзиције. Реформу смо почели пре десед година и транзиција се 

још није завршила.У првој смо фази реформског процеса који је у Европској унији 

завршен 2010. године. И даље се преносе испити, пролазност на испитима је мала у 

односу на пролазност и Европској унији, студенти продужавају студије у просеку за 

око 2 године, слаба је повезаност са тржиштем рада, у неким струкама се посао чека по 

неколико година. Све проблеме не решава само академска заједница, већ их решава са 

државом и корсиницима услуга образовања, тј. са послодавцима. Недовољна су 

средства за ефикасно спровођење реформе и не постоји сарадња и партнерство 

приватног и јавног сектора у области образовања. Последица је и велики одлив 

кадрова, тј. одлазак дипломираних студената из земље. На другом смо месту по одливу 

мозгова у свету.“(Прилози – Прилог 5 - проф. Бранко Ковачевић) 

     Заједника сарадња студената и професора на српској реформи високошколског 

система кажу да зависи од институције до институције.“ То апсолутно зависи од 

факултета, тачније заинтересованости студената и спремности професора да се 

ангажују.“ (Прилози - Прилог 9 - анкета са студентима) 
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      „Формална сарадња постоји, али су снаге инерције веома присутне. Многи 

студентски представници у дијалогу заинтересовани су првенствено за наставак праксе 

екстензивног студирања (што већи број испитних рокова, што мањи број ЕСПБ да би 

се „остало на буџету“, потрага за факултетима где се диплома може стећи на што 

једноставнији начин и сл.). Запослење ће се, ионако, добити под условима наведеним у 

одговору на питање број 2. Неки професори желе да се status quo не мења, јер су добро 

етаблирани у садашњим околностима и неспремни на ризике које свака промена носи 

са собом. На државним универзитетима систем финансирања стимулише екстензивно 

студирање. На приватним универзитетима постоје случајеви да се „ниским 

критеријумима“ привлачи што већи број студената, јер од броја уписаних зависе 

приходи власника.“ (Прилози – Прилог 4 -  проф. Дејан Поповић) 

 

     Можемо ли да постанемо друшво засновано на знању и хоћемо ли 2020. имати 40% 

високообразованог становништва? Очекивања су нереална, предвиђали су и професори 

и студенти: „ Мислим да није реалистично да ће се тај циљ постићи до 2020. године. 

Српској економији биће потребно још неколико година да се извуче из рецесије и 

почне да остварује снажнији економски раст.“ (Прилози – Прилог 4 – проф. Дејан 

Поповић). „На жалост то је немогућно, из више разлога: образовање не може да 

напредује брже него друштво у целини, због материјлног положаја просветних радника 

код њих не постоји довољно мотивације, због медијских утицаја и погрешних узора ни 

код младих не постоји мотив за учење. До 2020.године не постоји временска могућност 

за остварење таквог циља, чак ни у идеалним условима.“ (Прилози – Прилог 1 – 

министар просвете др Слободан Вуксановић)“ Стратегија је донета по узору на 

стратегије европских земаља где се много више новца одваја за високо образовање. 

Будући да нисмо урадили анализу и припремили се за ту врсту стратегије, постављање 

таквог циља у овом тренутку чини се прилично нереалним.“ (Прилози - 9 -анкета са 

студентима)  

 

     Контрадикторност да је после добијене четворке на Министарској конференцији у 

Лондону 2007. године наш високошколски систем све лошије оцењиван, а да се 

Универзитет у Београду на Шангајској листи налази међу петсто најбољих 

коментаришу: „Оцена на министарском нивоу говори о томе колико сте успешни били 

у реализацији постављених циљева  и принципа рефорем који су дефинисани на 

министарском скупу. У почетку Србија је имала ниске оцене јер нисмо били добро 

упознати са захтевима Европске комисије. Касније смо се боље припремили и 

релативно успешно решавали постављене задатке. Међутим, због неспремности и 

наставног особља и самих студената, да се циљеви реализују до краја, полако је и 

мотивација и рад на реформи слабио тако да се посао радио формално и оцене су биле 

ниже. Шангајска листа се не бави наставом већ само резултатима научно-

истраживачког рада. У њему учествују и професори и докторанди и ту су постигнути 

бољи резултати него у наставном процесу. У креирању тих резулатата учествовали су 

научни институти у саставу универзитета који учествују у настави докторских студија. 

Квалитету научно-истраживачког рада допринела је и сарадња са водећим светским 

универзитетима кроз пројекте Европске комисије за науку Фрејмворк 5,6,7 ; Еурека; 

Кост...“ (Прилози – Прилог 5 – проф. Бранко Ковачевић) “ Када је Србија 2007. године 

добила оцену 4 на поменутој конференцији, она је била на самом почетку уласка у 

болоњски систем и за тај кратак период (2006-2007) је заиста урађено много. Нажалост, 

таква пракса није настављена у наредном периоду и болоња није имплемнтирана на 
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прави начин, те је због тога оцена пала. Са друге стране, критеријуми за рангирање на 

Шангајској листи нешто су другачији. Посматра се број запослених на универзитету, 

као и број алумнија који су добитници Нобелове награде или Филдсoве медаље, затим 

број научних радова запослених у престижним научним часописима и сл. Чињеница је 

и да је ова листа неформална, али је ствар престижа бити на њој. Дакле, критеријуми за 

оцењивање на конференцији о високом образовању и критеријуми за позиционирање 

на Шангајској листи су различити, па се због тога чини да је у питању 

контрадикторност. “ (Прилози - Прилог 9-анкета са студентима) Академци кажу и то 

да је пуну примену Закона о високом образовању највише кочило то што није одређена 

тежина бода, односно што се није знало колико вреди један ЕСПБ бод. 

     Чланови наше академске заједнице тврде да уплива политике на универзитете има, 

али не директног: „ Мислим да нема много, барем у области која ми је блиска, а то је 

на „факултетима наука“. Нажалост, наука је савременим политичарима баласт с којом 

не знају шта да раде, умјесто да је употребе. С друге стране, и академска и научна 

заједница су одговорне за свој мали утицај у друштву. Често је он последица 

индолентности.“ (Прилози - Прилог 8 - анкета са деканима, проф, Шћепан Миљанић) 

 

     Професори указују на добру сарадњу српских и јапанских универзитета: „Јапан је 

земља која је много помогла Србији у тешким годинама после економских санкција, 

грађанског рата, распада државе... Универзитет у Београду има катерду за јапанологију 

која школује студенте на сва три нивоа студија - основним, мастер и докторским... 

Захваљујући успешном раду те катедре Универзитет и Београду је остварио успешну 

сарадњу са са водећим јапанским универзитетима: Токио, Васеда, Универзитетом у 

Кјоту, у Осаки, у Сендаиу. Тохо, Чуо. На Универзитету у Токију за стране језике 

основана је и катердра за српски језик. И сваке године постоји интензивна размена 

студената из Јапана и студената из Србије. Поред сарадње у обаласти језика, културе, 

књижњвности, сарадња је оставрена и у природним, техничким, медицинским и 

друштвено-хуманистичким наукама. Основан је и Српско-јапански центар за високе 

технологије, а јапански партер донирао је супер компјутер за научно-истраживачки 

рад. Остварена је сарадња са ИТО и Токио фондацијама које обезбеђују стипендије за 

усвршавање наших студената на водећим јапанским универзитетима и размену 

наставника и студената између наших универзитета.“ (Прилози - Прилог 5 - проф. 

Бранко Ковачевић) Универзитет у Крагујевцу истиче сарадњу са „Yokohama City“, 

Универзитет у Нишу са Универзитетом у Токију. 

 

     Битна им је спрега између академске заједнице, министарства просвете и новинара. 

Кажу, да су новинари важни да би се убрзали реформски процеси, да се њени актери 

мотивишу да раде, а резултати објективно прикажу. Укратко - за успех реформе 

потребна је транспарентност.  

    

     О постигнућима наше реформе система високог образовања и укључивањем у 

јединствен европски академски простор, пред камерама РТС-а говорио је Жан Марк 

Рап, тадашњи председник Европске асоцијације универзитета. Те 2011. године дошао 

је у Србију на обележавање петогодишњице постојања КОНУС-а и 203. Универзитета 

у Београду. Одржана је радионица под називом „Трендови развоја у европском 

простору високог образовања.“ О међусобном умрежавању и повезивању факултета 

говорили су представници Европске, Дунавске, Црноморске асоцијације универзитета. 
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РАП: „Знам да Универзитети у Србији жуде да буду активнији део евроспког система 

високошколског образовања у Европи па је веома важно за нас да имамо добре 

контакте са свим нашим чланицама. Овде имам једну мапу – везана је за Болоњску 

реформу. Направили смо студију која показуједа је у Европи укључујући и Србију 95% 

универзитета израдило нове реформисане програме и са те такче гледишта ја сам овде 

као код куће, јер је ситуација иста као и у Европи.“ 

Тумачи и  то где се у овом тренутку налазимо у Европском простору високог 

образовања. 

„Европа се мења. Имамо нове изазове: енергетика, демографске промене. Пошто смо 

на универзитетима већ обавили студије знамо да је међународно организовање једно од 

крупних питања за европске универзитете, а затим економска и финансијска криза, што 

је проблем који нас брине. Универзитети нису део тих проблема али јесу део решења. 

То су смао неки од изазова. Једно од најзначајнијих питања је демографско. У Европи 

се број становника смањује па ћемо на пример, за неколико деценија можда видети 

промену у студентској популацији.“  

Као декан факултета у Лозани, добро познаје нашу земљу и универзитете.  

„Да ја сам из Лозане. Ми имамо посебне везе са Србијом, можда не знате али славна 

личност у Србији био је професор мог универзитета у Лозани - др Арчибалд Рајс. Био 

је славни криминолог. Са мог је универзитета. Београд је добро познато место а и 

Србија као земља, сумњам да има неког да није чуо за Београдски универзитет. Знамо 

да је веома значајан, да на њему студира 90 000 студената, веома је познат.“  

Посета је добра прилика да упозна функционисање наше академске заједнице. „Надам 

се дуготрајним и пријатељским односима, јер морамо да знамо тачну ситуацију у нашој 

асоцијацији, и на националним универзитетима. Важно је за мене што сам овде и због 

склапања нових пријатељстава. Немамо правих проблема, служимо нашим чланицама, 

Европа је веома разнолика. Ситуација није иста на пример у Француској, Немачкој, 

Скандинсвким земљама или овде у Србији. Тежак је одговор на ваше питање. Рекао 

бих да се од нас на универзитетима тражи све више - да предајемо, истражујемо, 

будемо мотор економског раста на локалном нивоу, доприносимо иновацијама у 

друштву, а у време када је финансирање универзитета тешко, имао различите мисије 

које треба да оставримо.“ 

     Када је реч о Дунавској регији постоји иницијатива да се земље дуж ове европске 

реке повежу различитим пројкетима. Дунавска ректорска конференција окупља 14 

земаља. Србија учествује у два пројекта - у области инфраструктуре и економији 

засноване на знању. Могуће је организовати заједничке мастер студије на енглеском 

језику, створити већу мобилност студената, професора и предавача. У Црноморску 

мрежу универзитета укључено је више од 120 високошколских установа. За све мреже 

један од најбитнијих циљева јесте рангирање универзитета. И за наше и за европске 

универзитете најпре треба утврдити стандарде, а оштрија конкуренција требало би да 

створи и квалитетније високошколске установе.55  

    За Србију постоји једно кључно питање, упозоравају професори, а то је одлив 

мозгова и како те младе људе задржати у земљи. Тржише је глобално. Постоји  

________________ 

55 Емисија Србија на вези, аутор Наталија Синановић, РТС, септембар 2011 
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инфраструктура, интернет, мора да се сарађује. Али битно је да се направи амбијент да 

људи раде у својој земљи, да стварају нову вредност у својој земљи, да плаћају порез у 

својој земљи, да се направи неки одржив развој, економија заснована на знању.  

    Међународне научне конференције које су организовали Филолошки факултет и 

Универзитет у Београду послужиле су аутору овог рада да анкетира учеснике и 

упореди њихове ставове са ставовима чланова наше акдемске заједнице. 

 

   Анкета са учесницима Конференције о Јапану у Андрић граду састојала се од осам 

питања: 

 

1.あなた様が所属されている大学は、セルビアの大学と提携もしくは協定を結ばれ

ていますか。もし、結ばれている場合は、どちらの大学ですか。また、可能であれ

ば協定内容もお書きください。それから、その具体的な成果はございましたか。 

 

 

2.お住まいの国で、2007年から2012まで高等教育やカリキュラム改革はございまし

たか。もし、改革が行われた場合、最後に行われたのはいつごろでしたか。また、

高等教育改革の成果や効果をどのように推定して、お考えですか？ 

 

3.主にこれらの問題について、学生と教授がどのような協力関係にありますか？（

主にカリキュラム改革など）。 

 

4.どのような知識に基づいて社会を構築し、何を思い、どのような国を目指すべき

とお考えですか。また、既に「知識」に基づいている社会を維持するために、どの

ようなことを行っていけばよいでしょうか？あなたの高等教育制度と大学の最高価

値についてどのようにお考えでしょうか？ 

 

5.メディア、主に公共放送、NHK（日本放送株式会社）は、高等教育に注目して、

高等教育のために良好な環境作りに一役かっているでしょうか。 

 

6.あなたは高等教育に関するテレビ放送や番組を見ますか 

（高等教育の政策に関する番組など）。 

 

 

7.あなたはインターネットで高等教育に関するテキストを読むことはありますか。

また、そのような記事にコメントすることはありますか（高等教育の政策に関する

文章など）。 

 

8.学会、教育、報道の３つの連携は重要だと思いますか。 

 

     На питање да ли сарђују са универзитетима у Србији десеторо је одговорило да не 

сарађује, један да не зна, а један да мисли да не постоји, али да би уколико постоји 

могућност волео да сарађује.  
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     На питање да ли је било реформе од 2007. до 2012. године, шесторо је одговорило да 

је било, један да је извршена независна административна корпорација, један да је план 

реформе на државним универзитетима довео до тога да је сваки универзитет 

реформисао своју мисију, да је сваки универзитет 2014. године направио и спроводи 

шестогодишњи план.  

 

     О сарадњи професора и студената једногласни су да постоји сарадња и да обављени 

разговори са академцима могу да помогну при формирању наставног палана и 

програма.  

 

    Сматрају да треба да се формира друштво засновано на знању, да сваки факултет 

треба да уложи труд у стварању посебних одлика у својој земљи, а које друге земље 

немају. То такође води ка благом укидању удаљености људи различитих старосних 

група у друштву.  

 

     На питање о улози медија – да ли учествују у креирању високог образовања троје је 

одговорило потврдно; двоје помало; двоје не зна; један сматра да НХК доприноси али 

приватни канали не; док је један анкетирани сматрао да не учествују и да су медији 

сервис за обичне грађане, људе који немају високо образовање. Каже и то да би 

Олимпијске игре у Токију биле успешне, треба повећати и број студената. Са њима 

расте и број туриста, а то ће произвести велики економски ефекат. 

 

     На питање да ли гледају програме о високом образовању, четворо је одговорило да, 

један да гледа NEWS (Вести), образовни програми се слушају на радију, о њима се 

чита у новинама, док има оних који их не гладају, па чак ни немају телевизор. О томе 

да ли читају текстове и коментаришу приче о високом образовању петоро је 

одговорило да чита али да не коментарише; троје чита и коментарише; један да чита и 

кометартише; а троје нити чита, нити коментарише.   

 

    Да је  важна повезаност академске заједнице, министарства просвете и новинара 

(медија) мисли дванаесторо анкетираних; један ако је у питању право новинарство; док 

један анкетирани сматра да је важно и неопходно како би се повећао број студената  

јапанског језика у свету.  

 

     Као признање нашој јапанологији, на Филолошком факултету Универзитета у 

Београду се с пролећа одржава Balkan Japan Bowl, такмичење на којем студенти наших 

факултета и универзитета, као и универзитета из региона проверавају своје стечено 

знање јапанског језика, културе, економије... О међусобној сарадњи универзитета у 

Србији не знају много, али знају са којим факултетима у Јапану сарађују њихови 

факултети (Токијски факултет за стране студије, Васеда, Чуо, Окајама, Осака 

универзитет...). Оцена размене студената креће се од слабе до развијене и 

флексибилне, а има и оних који су користили могућност размене Еразмус + програма. 

О самој реформи не знају много, кажу да сарадња професора и студената по том 

питању зависи и од професора и од студената, као и да су професори са јапанологије 

отворени за сарадњу и да без задршке говоре о проблемима...Упућују на начине како 

можемо да постанемо друштво засновано на знању: прво треба да искоренимо 

неписменост, да треба да променимо свој став о високом образовању- а његове највеће 

вредности су приступ информацијама, стицање знања и комуникација са људима 

широм света, треба развити способност рационалног размишљања и закључивања, да 
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знање буде квалитетно и да доноси добар посао и позицију у друштву....Већина 

анкетираних не мисли да медији стварају климу погодну за образовање и реформу 

образовања. Емисије о образовању већина не гледа, или их гледа ако су адекватни 

гости. Поједини чак ни немају телевизор, за њих је то превазиђен медиј (треба се 

концентрисати на on-line). Већина не чита и не коментарише текстове о високом 

образовању. Битна им је спрега између академске заједнице, новинара и министарства 

просвете јер је важно да се ствари покажу онакве какве јесу како би се надлежни 

потрудили да их побољшају (мада има и мишљења да се у новинаре не треба 

поуздати). 

 

      Само такмичење им је важно при запошљавању и добијању стипендија у 

иностранству, за стицање нових знања и промоције култура...За студије јапанологије 

одлучили су се превасходно због љубави према култури и традицији – књижевности, 

уметности и јапанском језику. Они који не студирају јапански, већ га уче факултативно 

или приватно (а било их је са Математичког и Шумарског факултета) кажу да 

такмичење виде као начин да се лично унапреде у нечему потпуно другачијем. 

 

      Учесници 23. научног скупа Европске асоцијације професора јапанског језика под 

називом „ Подучавање јапанског језика и културе глобално и локално“ кажу да већина 

факултета са којих долазе нема институционалну сарадњу са Филолошким факултетом 

Универзитета у Београду, да реформе високог образовања и има и нема (у зависности 

из које земље долазе), а некима се чини да иде у лошем правцу, те да сарадње 

студената и професора на том плану нема. Када говоре о друштву заснованом на знању 

сматрају да треба пребацити пажњу са претерано цењеног практичног знања на 

културно образовање или раздвојити пракично и хуманистичко учење. Имају и 

примедбу на пад квалитета универзитета и студената после проширења универзитета 

деведесетих година прошлог века. Потребно је боље образовање ослобођено 

школарина, мултикултурно друштво, тренинг како би будуће генерације могле и саме 

да дођу до потребних информација....Подељеног су мишљења по питању улоге медија  

у стварању климе која погодује (подржава) образовање и образовне реформе. Гледају 

емисије и програме посвећене образовању, новинске написе и текстове о њему 

углавном читају али не коментаришу, а веза између медија, академске заједнице и 

високог образовања по некима не би требало да буде савез, већ би требало да добро 

пазе (пажљиво посматрају) једни друге.  

     Одговоре на ова питања дали су и универзитески професори из Јапана Yoshie Naya, 

Michitaka Suzuki, Џозеф Халдејн, Прадеши Прашанта... 

     Професор Мићитака Сузуки објашњава да универзитет на којем сада ради (Тohoku 

Gakuin University) још нема договорену сарадњу са Универзитетом у Београду. 

Јапански универзитети желе гобализацију, па његова посета има за циљ предавање и 

истовремено уговор са Универзитетом у Београду, размену студената (договор са 

деканком Љиљаном Марковић и ректорком Иванком Поповић). „Сендаи је највећи 

град на Северу Јапана, па могу да га препоручим српским студентима да дођу. 

Ако могу да пошаљу студенте овде биће добро за њих, навикли смо на homestead– 

наставу на енглеском језику за странце, ко хоће може да почне од почетка да учи 

јапански језик, добро је што можемо да покажемо да је Универзитет у Београду добар 

и свету. Наш универзитет, за разлику од вашег је мањи - има 4 факултета и историју 
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дугу 130 година.... Има разних и сувише честих реформи. Промени се наслов, не мења 

се садржај... Знање може да се добије путем интернета. Ја студента учим да мисли, да 

размишља. 40 година имам искуства. Оно што могу да им дам јесте да им покажем 

како ми добијамо резултат, како можемо да стигнемо до њега. На високим школама 

уче само информације. Кажем студенту – притисни стоп и learn by heart. Сви сада брзо 

долазе до информација. Сви имају мобилни и зато је важно да ли је информација права 

или не.“ ( Прилози – Прилог 12 - проф. Мићитака Сузуки) 

     Директор Националног института за јапански језик и лингвистику, проф. Прадеши 

Прашанта објашњава: „Ја радим у Јапану где су реформе образовања у високом 

образовању спроведене. Реформе су резултирале у већем административном раду него 

академском. О реформама се одлучује на веома високом нивоу. Професори и студенти 

не разговарају много о њима, и прате их (схватају их) као део своје дужности. По мом 

мишљењу квалитетно образовање требало би учинити доступним свим грађанима по 

најнижој могућој цени. Национални универзитети у Јапану то раде у великој мери. То 

се може постићи само ако народ троши новац за образовање мислећи да је то 

инвестиција за будућност. Вероватно Немачка, Скандинавске земље су најбоље.“    

     Упоредна анализа, као и урађене анкете показују далеко већу улогу студената у 

Србији у спровођењу реформе (уосталом они су сада стављени у центар пажње). 

Србији ће требати још доста времена, за разлику од Јапана, да има висок степен 

високошколских кадрова. 

     Јавни сервиси су и дање популарни, али како нове технологије захтевају и нове 

видове комуникације, све више се рачуна полаже и на сајтове јавних сервиса, отварају 

се нове платформе за праћење програма, како би корисници могли да им приступе у 

сваком тренутку и на сваком месту. За разлику од РТС-а, НХК има Образовну 

телевизију (NHK Educational Corporation). Сајт NHK може да се користи на 18 језика, а 

РТС-а само на српском. Оба сервиса имају програм за дијаспору. Млади не гледају 

много емисије и програме посвећене високом образовању, сем ако немају адекватне 

саговорнике. Спрега између академске заједнице, министарства просвете и медија 

сматра се важном у обе земље, како би се показало право стање ствари и указало на 

начине којима би могле да се изврше одређене корекције. Јер без адекватне промоције 

нема друштва занованог на знању.  

         А да бисмо имали већи број квалитетних дипломаца, боље користили ресурсе 

које имамо, напредовали у ИТ сектору и трансферу технологија, боље пласирали 

иновације, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије 

почетком 2020. године боравивили су у Јапану. Министри образовања Србије и Јапана 

Младен Шарчевић и Хагиуда Коићи (Hagiuda Koichi) анализирали су постојећу и 

разговарали о будућој сарадњи. Обишли су Токијски универзитет, Национални 

институт напредне индустријске науке и технологије (AIST) и Институт индустријске 

науке (IIS) који је у саставу Токијског универзитета. 

 

     To су прве консултације одржане ускладу са постојећим Споразумом о сарадњи у 

области науке и технологије из 1981. године.  

 

     Министар Хагиуда је изнео податак да је у Јапану у фискалној 2016. години било 26 

стипендиста из Србије, док је 40 стипендиста из Јапана похађало студије у Србији; 30 
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српских научних истраживача је боравило у Јапану, док је у Србији било 97 јапанских 

научних истраживача. 

 

     Помоћник министра проф. др Виктор Недовић објашњава да постоје интереси за 

сарадњу на пољима математике, роботике, екологије, енергетике, производње хране, 

вештачке интелигенције, биологије и машинства. Бројне су могућности за сарадњу, а 

како је Србија једна од пет држава која учествује у УН Глобалном пилот програму о 

науци, технологији и иновацијама за SDGs, могуће је сарадња и на том плану. (SDGs - 

Циљеви одрживог развоја су скуп од 17 глобалних циљева који су осмишљени како би 

се сачинио план за постизање боље и одрживије будућности за све. SDGs, које је 2015. 

поставила Генерална скупштина Уједињених нација, треба да буду постигнути до 2030. 

године, део су Резолуције УН 70/1, Агенде 2030.) Тиме је пружен добар увид у 

потенцијале наше научно-истраживачке заједнице.  
 

     На тај начин читав низ факултета и института могао би да буде укључен: 

Медицински, Електротехнички, Машински, Биолошки, Пољопривредни, Филолошки; 

Математички институт САНУ, Институт за физику, „Винча“, Институт „Михајло 

Пупин“. У овом тренутку сарадња се више базира на иницијативи појединих 

професора, научних саветника. Поред тога, поједине институције, универзитети, имају 

потписане споразуме, меморандуме, протоколе о сарадњи са јапанским институцијама. 

Универзитет у Београду сарађује са Васеда универзитетом, Хирошима универзитетом, 

Ћуо универзитетом, Саитама универзитетом, Меиђи универзитетом, Токијским 

универзитетом за стране језике, Окајама универзитетом, Хокаидо универзитетом, Кобе 

универзитетом, Фукушима универзитетом, као и Осака универзритетом. 

Институционално се сарађује и са Националним институтом за фузионе науке, Ито 

фондацијом и Токио фондацијом. Многи стипендисти и по истеку стипендије сарађују 

са јапанским институцијама. Тако бивши стипендисти уз подршку Универзитета у 

Београду, учествују у разним програмима Токио фондације, као што су  SYLFF Fellows 

Gathering, SYLFF Network Program, SYLFF Prize. 

 

     У оквиру Еразмус+ кључне акције КА107, Универзитету у Београду су одобрена 

средства за период 2019 - 2021. године, за реализацију мобилности са четири јапанска 

универзитета: University of  Kobe, Keio University, Hokkaido University и Tohoku Gakuin.          

      Професорка Одељења за словенске језике и књижевност Факултета друштвених 

наука и социологије Токијског универзитета Кеико Митани каже да се са 

Универзитетом у Београду управо разговара о побољшању универзитетске сарадње. 

Јапанске студенте интересује историја Србије и Западног Балкана, фолклор и 

традиционални плесови. Професори Правног факултета Универзитета у Београду  у 

сарадњи са јапанским колегама 2020. одржавају симпозијум.   

 

      „Ми са Јапаном желимо да изгадимо много добре односе, пре свега у високом 

образовању и науци, на учењу јапанског језика. Постоји интерес да се српски језик 

ради на Токијском универзитету и већ имамо катедре које су за то заинтересоване. 

Проф. Љиљана Марковић, која је јапанолог, проф. Филолошког факултета и деканица 

је тамо већ врло угледна и цењена. Имамо и професоре који су одавно учили српски и 

имамо неке почетне везе. Кренули смо од науке, јер Србија дуго нема сарадњу са 

Јапаном - већ неколико деценија. И требало је да дођемо на ред да би нас примили, да 
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би схватили да смо једна озбиљна земља по питању науке. То нам је омогућио улазак у 

Церн. Тако да смо после две године преговарања најзад ушли у круг земаља са којима 

Јапан озбиљно очекује даљу научну сарадњу, да можемо и ми да уђемо у модел како се 

са њима сарађује. Није модел као са другијм земљама где имате билатералне моделе 

планираних уговорених пројеката, него се ради по другој методологији. Видели смо 

шта су нам зајденичка поља интересовања. Јако су били заинтересовани за математику, 

физику, посебно физику плазме док је још Зоран Петровић радио на том пољу, онда их 

јако много интересује биотехнологија, иновативни лекови, оно што раде наши 

институти ИБИС и многи други. Тако да мислим да смо представили наш Иновациони 

фонд. Обишли смо 17 института, било је врло напорно, али мислим да смо успоставили 

добре контакте и имаћемо прилику да наше истраживаче и људе са универзитета 

позовемо да се укључе у тај део. Ових дана ћемо се поново видети са амбасадором 

Јапана око потребе да дизајнирамо учење страних језика по нашим установама,“ 

оцењује посету министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић.56 

 

     У овом тренутку у Србији више од деведесет професора, научника и истраживача са 

више од четрдесет високошколских установа и института сарађује са јапанским 

колегама.   

     Научнопросветна сарадња је и почела у комплексу друштвено-хуманистичких наука    

и то сарадњом са факултетима овог поља Универзитета Ћуо. У Јапану су приватни 

факултети и универзитети имали слободу научне мисли и предавања, и нису били 

ограничени ставовима Министарства образовања Јапана. И зато факултет одржава 

интересовање за неговање хуманистичких и либералних вредности тадашњег 

југословенског друштва. Бројни професори су одлазили и бројне делегације 

универзитетских професора су долазиле (по вертикали од вртића до доктора наука). 

Највећи број тих делегација налазио је подсртек у сарадњи Универзитета у Београду и 

Ћуо универзитета, коју је подргревало интересовање јапанских професора како за наш 

друштвени и привредни систем, тако и за наш образовни систем, у коме су се ђаци од 

најмањих ногу учили да учествују у доношењу одлука у оквирима одељенске 

заједнице, навикавали да њихово мишљење буде важно и једнако вредно и да се не боје 

изражавања свог става.  

     Србија је, као део Југославије, због самоуправљања и једнакости, за Јапан 

седамдесетих и осамдесетих година прошлог века била напредно друштво. Са 

распадом Југославије, статус се потпуно мења, стављају нас на лед. Прекид сарадње 

трајао је 5-6 година. А онда се сарадња, после Дејтонског споразума, обнавља 1996. 

године (наши професори Величковић, Грубачић, Марковић одлазе у Јапан, али и 

Јапанци долазе у Србију... извињавају се и нуде сарадњу... поново долазимо у фокус јер 

Јапанци веома цене наше образовање). 

     Веома цене професора Вукобратовића, оца наше роборике, који је имао много 

ученика из Јапана.... 

     О револуционарности рада академика Миомира Вукобратовића, сведоче његови 

ученици и наследници - професор ЕТФ-а Вељко Потоњак и др Александар Д. Родић,  

 

_________ 

56 оцена посете Јапану Младена Шарчевића, изјава за РТС (новинар Наталија Синановић), фебруар 2020  
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универзитетски наставник, руководилац Центра за роботику и потпредседник 

Скупштине Института „Михајло Пупин“. 

 

     Кажу да је у време када је Академик Вукобратовић основао Лабораторију за 

роботику 1967. године у Институту „Михајло Пупин“ светска роботика је била тек на 

почетку. Заправо научна страна роботике се тек развијала. 

     Први робот у свету направљен је 1961. године у Сједињеним Америчким Државама.  

Вукобратовић је у то време почео с радовима на развоју аутоматизованих помагала за 

хендикепиране особе. Вероватно није ни био свестан да то што ради представља 

пионирски рад у развоју роботике, посебно хуманоидне роботике. Његове теоријске 

резултате и прототипове уређаја касније су наставли с радом у Јапану. Јапан је данас 

светска велесила односно број  1 у роботици. Јапански научници несебично данас 

истичу да су у то време учили од Вукобратовића, из његових књига и сарађујући са 

њим.  

     Вукобратовић је са својим сарадницима у Институту поставио темеље стабилности 

вештачког хода робота. Та теорија се данас изучава готово у свим светским 

уџбеницима из роботике. Поставио је алгоритме срачунавања динамичког модела хода 

на рачунару што је у то времем било заиста револуционарно јер су и рачунарске 

технологије у то времем биле тек у повоју. Нека знања се „таложе“ деценијама и не 

могу да се науче из уџбеника. Превасходно специфична знања и приступ 

истраживањима је данас највећа тековина која је остала из академика Вукобратовића.  

     Mатеријални остаци његовог рада данас се чувају у Музеју науке у Добрачиној 

улици и могу да се виде. И дан данас у научној литератури цитирају се 

Вукобратовићеви радови као пионирска истраживања у области кад нико пре тога није 

имао резултата тог нивоа у свету.  Зато су нам сведочења Вукобратових ученика веома 

значајна.  

    „Академик је био мој учитељ и непосредни руководилац, директор лабораторије. 

Био је строг, веома захтеван али и сам је био фанатичан радник – научник. То је тражио 

и од својих сарадника. Да нисмо прошли ту школу вероватно бисмо данас били нешто 

друго много приземније. 

     Вукобратовићево име је много гласније и дометније од многих учених људи наше 

данашњице у Србији.  После Тесле, Вукобратовић је вероватно најпознатије име из 

техничко-технолошких наука које је потекло из Србије. Када сам и ја већ постао 

афирмисан млад научник с Вукобратовићем сам изградио у потпуности пријатељске 

односе. У времем 90-их година када се десио егзодус научника из Југославије остало је 

нас мало у Лабораторији и заиста смо сви били пријатељи, а не само колеге и партнери 

у послу,“ каже Александар Родић.57 

     Сведочи и о томе да је академик је био веома цењен у Јапану. Био је почасни члан 

њихове Инжењерске акдемије. То је једно од најпрестижнијих стручних признања. Био 

је позиван као уводни предавач на највишим местима у Јапану, на универзитетима, 

_________ 

57  из интервјуа са Александаром Родићем за овај рад, 17. марта 2020. 
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академији и многио шире. Јапан као богата земља, која је имала јаке научне фондове 

форсирала је развој роботских технологија, али је Вукобратовић увек био присутан у 

том послу као саветник који је знао теоријска решења која би новим уређајима дала 

пуну функционалност. 

     „Данас у свету постоје хиљаде лабораторија за роботику. Нови млади, образовани 

људи баве се овом дисциплином. Као и у осталим наукама кад прође извесна 

временска дистанца заборављају се почеци. Садашња старија и делимично средња 

генерација јапанских роботичара која је сретала Вукобратовића по светским 

конференцијама још увек чува сећање на године сарадње. Нажалост, технологија 

напредује сувише брзо и нове генерације немају времена да се баве историјом. Понеко 

се још данас сети, читајући можда неку стару књигу или уџбеник, да је хуманоидна 

роботика „рођена“ у Србији а да је адолесцентско доба доживела у Јапану. Кад сретнем 

јапанске колеге негде у свету, питају ме да ли познајем проф. Вукобратовића. 

Изненадим их кад им кажем да сам ја његов ученик и да сам га наследио на челу 

Лабораторије за роботику. Прошле године смо имали једног студента из Јапана који је 

преко ИАСТЕ студенстске међународне асоцијације изабрао Београд да уради своју 

тромесечну специјализацију. Драго ми је због тога, Србија данас више није велесила у 

роботици, јер је то наука која захтева значајна улагања. Али, резултати наших 

научника су утицајнији и гласнији у свету него што нас има по броју. Али, слава је 

ипак остала и то се дискретно провлачи још увек у круговима из наше научне струке,“ 

закључује Родић. 

     И професор Вељко Поткоњак ђак је академика Вукобратовић. Када je почео да ради, 

Електротехнички факултет Универзитета у Београду био је међу петнаест најбољих 

техничких школа на свету (тако је бар говорио тадашњи декан, објашњава проф. 

Поткоњак). Житот се дешава случајно, каже.  Игром случаја остаје на факултету као 

асистент и игром случаја упознаје проф. Вукобратовића. А Вукобратовић је био стални 

ловац на таленте. Тако настаје дугогодишња сарадња и објављивање књига и на 

српском али и на јапанском и кинеском језику.( Дела која су  између осталих, преведена 

на светске језике : M. Vukobratović, V. Potkonjak, Dynamics of Manipulation Robots, 

(monograph), Springer-Verlag, Berlin, (1982), (320 pages). This monograph was translated 

into Japanese (1986) and Chinese (1990), као и M. Vukobratović, V. Potkonjak, K. Inoue, M. 

Takano, Chapter 21: Actuators and CAD of Robots, in Section: Robotics, Handbook of 

Mechanical Systems, CRC Press, 2001.) 

     У време социјализма научници су имали добар статус (доста се улагало у 

пропаганду земље). Требало је одредити теме за истраживање. Наука је била важна, јер 

су се имена научника појављивала и на међународним научним конференцијама. Тако 

је Вукобратовић дошао до роботике. У другој половини прошлог века (шездесетих 

година) роботика је била научна фантастика. Како направити вештачког човека? 

Роботика је постала најизазовнија област.  

     Професори Томовић и Вукобратовић су почели да се баве овим питањем у исто 

време. Тада је било мало истраживача у овој области.  Југославија и Београд имали су 

примат у светској роботици. Екипа у Србији се бавила оним што су хтели да раде и 

Руси и Американци. Тако се развијала наука у нашој земљи. У Београд су долази 

научници из Француске, Русије, Јапана. Ићуро Като, отац јапанске роботике, (Като је 

истраживао роботику на Васеда универзитету и покренуо је пројекат под називом 

WABOT(WAseda roBOT)) признаје да се „заразио“ роботиком од београдске екипе 

научника.  
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     Роботика започета у Србији, на Институту „Михајло Пупин“  где је група 

Вукобратовића решила теоријске проблеме двоножно стабилног хода и тиме утрла пут 

и данас присутној човеколикој роботици. Тај пројекат у Институту је рађен са 

америчким парама. Американци су тражили да резултат не буде само теорија, 

теоретски докази и теоретски модели, него да резултат буде нешто што се евентуално 

може продати. (Американци су хтели да направе супервојника, високог два метра). И 

онда је група Вукобратовића направила један специфичан ходајући робот који је у себи 

носио пацијента. То се сада назива егзоскелет, а намена му је била да у себи носи 

параплегичара. Иначе, то је била двоножна машина која је могла да хода и без 

пацијента. И кад су Јапанцу у сарадњи са „Пупином“ „прекопирали“ ту теорију они су 

направили класичног двоножног робота и одатле је кренула човеколика роботика у 

Јапану. Идеју је Като пренео у Јапан и направио машину која хода на две ноге. Чист 

научни пројекат. Касније је на ту машину додао труп, главу и руке и настаје први 

човеколили робот ...све до Асима, објашњава професор Потоњак. Тако смо ми били 

учитељи Јапанцима у једној научној области.  И група Рајка Томовића на 

Електротехничком факултету Универзитета у Београду, кренула је асистивном 

технологијом са Београдском шаком. Теоријски принципи тада решени, примењују се 

и данас на свим подручјима. Егзоскелет направљен у Институту „Михајло Пупин“ и 

данас се прави по истим принципима, мада се технологија променила. Вештачка рука 

Рајка Томовића када би се редизајнирала и данас би могла успешно да се продаје 

(захваљујући напреку технологије производи су јефтинији него раније). 

     „Вукобратовић је тако за своју земљу био излог и пропаганда према свету, док је Ката 

држава финансирала јер је гледала не две, већ двадесет година унапред, “објашњава 

професор Потоњак. Тако су у Београд стизали многи научници из Јапана како би учили 

од професора и академика Вукобратовића. Долазили су и због тога што Вукобратовић 

није волео путовања авионом. Први докторат му је био из области аеродинамике. „Кад 

сам научио како раде авиони, јасно ми је било да не треба ићи авионом,“ цитира 

Поткоњак свог  учитеља. Зато је на сусрете са својим колегама у Француску, Русију и 

Јапан (у ком је боравио само једанпут) одлазио возом и бродом.  Готово целу каријеру 

Вукобратовић је провео у Институту „Михајло Пупин“. За собом је оставио добру 

лабораторију и врсне истраживаче, од којих су многи данас у иностранству, јер је као 

шеф лабораторије бирао најталентованије и најпаметније сараднике. У последњој 

деценији дведесетог века, услед ембарга, губе се научни контакти. У Америци су наши 

научници могли да објављују радове уколико је неко у тиму имао америчку адресу 

(односно да је боравио у САД). „Задржали смо реноме у теоријском делу роботике, али 

не и у практичном јер је било тешко наћи средства.“ 

     „Имате људе који су стално склони да уводе реформе. Све се развија и мора да се 

мења. Да би образовање било добро, треба да знате шта су резултати претходне реформе, 

и да знате шта очекујете од нове и увођења нових предмета (неки ће објективно изгубити 

предмет, па се и по две године свађају ко ће да сачува позиције). Школство је један од 

најважнијих стубова друштва. Морате да имате државно високо школство које даје 

гаранцију стабилности државе. А мали, приватни факултети и универзитети треба да  

 

 

 



 
 
 
 

107 
 

покривају потребе привреде, да се прилагођавају. Државни универзитети треба да 

школују најбоље ђаке,“ закључује професор Потоњак.58 

     О свему овоме сведоче и неки видео записи који се чувају што у личним што у 

архиву РТС-а. 

     Да медији у великој мери могу да преузму наставну функцију, говори и настава у 

време короне. Школе и универзитети не раде. Настава се одржава на даљину. 

Факултети имају своје платформе, студенти и професори e-mail адресе... Радио-

телевизија Србије у веома кратком року организовала је снимање часова, прво за 

основце, а потом и за средњошколце и на располагање Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја дала Други и Трећи програм и мултимедијалну платформу РТС 

Планету. Настава на овакав начин траје од осам до осамнаест часова. Распоред часова 

налази се у програмској шеми РТС-а и сајту Министарства просвете. Они који нису 

могли да је прате или нешто желе да виде поново, садржаје могу да погледају на 

мултимедијалној платформи. Настава се држи и путем вибера, а на располагању су и 

Google и Microsoft. Тако наставу у Србији прати око 900 000 ђака и 250 000 академаца. 

У свету се њихов број мери милионима.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

58 
из интервјуа за овај рад са проф. Вељком Поткоњаком, 10.  март 2020. 
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7. Закључак 

     Ова дисертација представља допринос литератури између осталог и због тога што 

спада у не тако честа истраживања и упоредне анализе утицаја медија на реформу 

образовања и образовања на медијске садржаје. Осим литератури, исто тако 

представља допринос развоју једне нове научне перцепције о улози медија у реформи 

образовања, што најбоље одражавају промене које доноси технолошки развој.  

     Јер управо без нових технологија које их прате, медији не би могли да буду моћни 

катализатори у реформама. Ту су Сајтови медијских кућа, Сателитски програми, 

паметни телефони... који омогућавају да се програми гледају директно, или одложено, 

и у Србији и у Јапану. Нове технологије пружају кориснику могућност да сам креира 

програм – да бира оно што га интересује и да жељени садржај подели са својом 

интересном групом (са својим вршњацима, наставницима, пријатељима, 

родитељима...). Тако одабрани програми могу да постану и допуна (додатак) 

одређеном школском часу.  

      Не треба заборавити и на ресурсе у дијспори. Нове технологије умрежавају 

научнике широм света, тако да се данас путем видео линка професори укључују у 

предавања, научне конференције, или шаљу видео записе. А њих можемо да гледамо 

на компјутерима, лап топу, на смарт уређајима у сваком тренутку и на сваком месту. 

Факултети зато уводе и системе за учење на даљину, moodle платформе.      

     Колико је важан рад у дигиталном окружењу, говори и једна од препорука Париског 

коминикеа из 2018. године: „Дигитализација игра улогу у свим областима друштва и 

препознајемо њен потенцијал како у трансформцији, стицању високог образовање и у 

томе како људи уче у различитим фазама свог живота. Позивамо све наше 

високошколске установе да припреме своје студенте и подрже њихове наставнике да 

делују креативно у дигитализованом окружењу. Омогућићемо боље коришћење наших 

образовних система дигиталног и мешовитог образовања, уз одговарајуће осигурање 

квалитета, у циљу побољшања током целоживотног и флексибилног учењa, 

подстичући дигиталне вештине и компетенције, побољшавајући анализу података, 

едукацију истраживања и предвиђања и уклањање регулаторне препреке за пружање 

отвореног и дигиталног образовање. Позивамо Bologna Follow – up Group да у 

наредном периоду приступи питању дигитализације.“ (Париски коминике, 2018: 3/5)59 

     Дисертација је усмерена на конкретне садржаје и примере. Интервјуи и анкете 

рађени наменски за дисертацију значајна су сведочанства једног периода.  

     Пошло се од претпоставке да су корисници друштвених медија (у овом случају 

јавни медијски сервиси) исцрпно и континуирано обавештавани о свим најважнијим 

збивањима током реформе високог образовања, како у Србији, тако и у Јапану, као и у 

другим високоразвијеним земљама. То је на основу урађене анализе и поузданих 

индикатора и доказано.  

     Да су чланови академске заједнице – студенти, професори, декани, ректори 

универзитета, ресорни министри, Влада, били у гланој улози и у ТВ емисијама 

потврђено је на основу броја и садржаја прилога РТС-а, док НХК има и посебан  

___________ 

59  Париски коминике, 2018: 3/5, усвојен на Министарској конференцији у Паризу 24-25 маја 2018.    
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образовни канал. 

     Истраживања јавног мњења показала су да је гледаност тих емисија велика, те да 

постоји повратно дејство високошколских установа на садржаје јавних сервиса и ТВ 

програма на универзитете и реформу високог образовања. 

     Реформа високог образовања у Србији и Јапану је перманентан процес. Јапанска 

реформа је функционална, има конкретне циљеве и, за разлику од српске, не поводи се 

политиком. 

    Образовање је дугорочан процес и не може да се повинује тренутним политичким 

императивима. Политички циљ треба да буде боља настава у вртићима и школама и на 

факултетима... Абе предлаже социјалну меру - да се укине школарина на државним 

универзитетима.  

     Да би се школовали потребни кадрови, у предуниверзитетском узрасту у Јапану се 

врши ригорозна селекција (код нас тога нема и троше се огромни ресурси). 

     У Јапанском систему тренира се дисциплина и тачност, поштовање рокова. Код нас 

се студенти пуштају да студирају годинама. Нема свести о времену. Јер ако током 

школовања академци не науче да поштују и своје и туђе време, вероватно неће никада 

ни научити. Зато у јапанском систему нема бесконачног студирања. И у Европи је 

такође ограничено. Јапанци строго контролишу квалитет образовања – студент мора да 

стекне потребно образовање применљиво у пракси.   

      Церемонија доделе диплома траје од 23. марта до 1. априла, а фирме примају 

дипломце по генерацијама нпр. 1994. годиште. Иначе академска година почиње у 

априлу.  

     У земљи са дугом конфуцијанском традицијом образовање и знање се поштују као 

врхунске вредности. Уважава се нечија способност, знање. Идеја да се образовање у 

Јапану види као главни ресурс развоја земље лежи у томе да је Јапан каснио са 

развојем у 19. веку. Зато Јапанци имају потребу да стално уче и да знање стално 

унапређују. Учитељ у Јапану има плату као професор, образовање има исти третман на 

свим нивоима. 

     За сваку нашу реформу се не може рећи да је боља од претходне. А требало би да се  

огледа у значају за културни и развој друштва. У овом тренутку Србија чека на Закон о 

финансирању високошколских установа. Ни у претходном није заживела одредба по 

којој би сваке године Влада и универзити потписивали уговор о финансирању. 

Недостаје Закон о студентском организовању, проблеме задаје и Национални оквир 

квалификација.  

     Постоје  уговори о сарадњи са неколико министарстава. После три месеца студенти 

напусте праксу јер се ради по 10-12 сати. Стални посао их чека, али им је плата мала - 

30 000 динара. Држава мора да издваја много више за образовање (тренутно 0,56 % 

БДП-а).  

      У Јапану Абе уводи жене у радну снагу. Оснива вртиће при установама у којима 

раде. У медијима је присутно и колико је дипломаца запослено у једној генерацији и на 

каквим местима (у року од  шест месеци се запосле и у најбољим фирмама).                               



 
 
 
 

110 
 

     Вредности једне културе нису вредности друге културе. Зашто је Јапан 

заинтересован за студенте из Србије? Генерално је отворен за све који желе да уче, и 

имају позитиван лични имиџ.  

     У случају Србије образовање није функционално – често не доноси посао за који сте 

се школовали. Друштво има и ту одговорност да успостави и промовише будуће 

вредности.  

      А да би две земље и два образовна система видела како и на којим научним пољима 

могу да сарађују, и како да практично примене стечена знања и научне резултате, 

почетком 2020. године, у Јапану, састале су се делегације министарстава образовања.  

      У овом тренутку више од деведесет професора, научника и истраживача са више од  

четрдесет високошколских установа и института у Србији сарађује са јапанским 

колегама. Постоје интереси за сарадњу на пољима математике, роботике, екологије, 

енергетике, производње хране, вештачке интелигенције, биологије и машинства... 

       Сарадња се тренутно више базира на иницијативи појединих професора, научних 

саветника, а у заједничке пројекте могао би да се укључи читав низ факултета и 

института: Медицински, Електротехнички, Машински, Биолошки, Пољопривредни, 

Филолошки, Математички институт САНУ, Институт за физику, „Винча“, Институт  

„Михајло Пупин“. Универзитет у Београду сарађује са десет јапанских универзитета, 

једним институтом и Ито и Токио фондацијом. Сарадња се и по истеку стипендија 

наставља. Тако бивши стипендисти уз подршку Универзитета у Београду, учествују у 

бројним програмима Токио фондације. 

       У Јапану имате практичну примену стеченог знања. Ако радите напорно, 

постижете резултате. Економија је отворена, све је реално, што у Србији и није случај. 

Шта ћемо радити у будућности? За шта школујемо младе? То је било и једно од питања 

анкете: „Као што су Никола Тесла и Новак Ђоковић изузеци у својм областима, јер 

нису резултат систематичног и организованог рада, већ личног труда и талента. 

Истовремено, нико не зна шта ће са Србијом бити у наредних пет година, тако да 

прогноза за наредних двадесет година звучи фантазмагорично.“ (Прилози – Прилог 1- 

С. Вуксановић) „У наредних двадесет година најважнији циљ је да Србија као држава 

опстане, а за образовање да буде довољно деце која ће моћи да се образују.“ (Прилози -

Прилог 3) „Уколико се ускоро не обезбеди радикално боље третирање високог (и 

сваког другог нивоа) образовања, видим лошу економску будућност Србије.“(Прилози- 

прилог 8 - анкета са деканима) Студенти би волели да је виде као ИТ земљу. 

 

      Јапан је орјентисан ка индустрији, а Србија је земља пољопривреде. Два тотално 

различита вредносна система. Јапанци су прагматични, имају план и веома су 

организовани на дуг период. Јавно мњење за реформе припрема тако што свако 

недељно пре подне НХК има емисију – дебату на који начин треба да се уреди 

образовни систем, што је директна улога медија. 

      И Србија говори о образовању, најчешће, када је у питању јавни сервис, кроз 

Информативне емисије, које се емитују на Првом програму, који је далеко гледанији од 

Другог или Трећег програма. Само о високом образовању у Дневницима се емитује око 

стотину рубрика, вести, извештаја годишње. Зато не треба занемарити функцију 

медија. Јер докле ми сви не будемо почели да популаришемо да је добро бити добар 

ђак, и да образовање служи за будућност, нећемо се много померити. Култ школе, култ 
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учитеља, наставника и култ образовања треба да вратимо на велика врата. А у високом 

образовању се огледа друштво у целини. 
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http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2533052/cetiri-decenije-izucavanja-japanskog-jezika-u-srbiji.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2533052/cetiri-decenije-izucavanja-japanskog-jezika-u-srbiji.html
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9. СKРАЋЕНИЦЕ: 

 

АЈФОР (IAFOR) - Међународни академски форум 

AСЕАН – Савез земаља Југоисточне Азије 

ВА - Војна академија  

Г8 - Скуп индустријски најразвијенијих и привредно најмоћнијих земаља света 

ЕРАЗМУС МУНДУС - пројекат за размену студената 

ЕТФ - Електротехнички факултет 

ЕУ - Европска унија 

ЕХЕА -Европски простор високог образовања - Јединствен европски академски 

простор 

ЕЦТС - (European Credit Transfer System -ECTS) Европски систем преноса бодова 

KОНУС - Kонференција универзитета Србије 

KОП - Kултурно – образовни програм 

МЕКСТ - (МЕXT -Monbukagakusho) Mинистарство образовања, културе, спорта,    

          науке и технологије Владе Јапана   

НИКТ - Нове информационе и комуникационе технологије 

НХК - (NHK Japan National Broadcasting) Jапанкса национална ТВ- 

          јавни сервис   

ОЕЦД (OECD) - Oрганизација за економску сарадњу и развој 

ОНП - Образовно-научни програм 

ОТТ - over the top - пружање услуга путем мреже електронских комуникација 

ПГП РТС – музичка продукција Радио-телевизије Србије                       

ПМФ - Природно - математички факултет 

РЈ -Радио Јапан 

РТС - Радио-телевизија Србије (медијски јавни сервис Србије) 

СKОНУС - Студентска конференција универзитета Србије 

ТЕМПУС - пројекти у области образовања Европске уније 

УБ - Универзитет у Београду 

УН - Уједињене нације 

УНЕСКО (UNESCO) - Организација Уједињених нација за     

           образовање, науку и културу 

ФОН - Факултет организационих наука 

ФПН - Факултет политичких наука 

 

AFP - Agence France – Presse  

АP - Asociated Press 

BBC - britanski javni servis i najveća korporacija za emitovanje radijskog i TV programa u    

            svetu 

CH - кајрон, тв потпис   

CBC TELEVISION - Канадска телевизија 

CBS - American network -Aмеричка ТВ мрежа 

ECTS - European Credit Transfer System 

EHEA – Jedinstven evropski akademski prostor  

NHK - Japan National Broadcasting 

МЕXT - Monbukagakusho, Ministartsvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije                        

             Vlade Japana 

UGS - User generated content 

VOD - video-on demand, video zahtev 
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10. ПРИЛОЗИ 

 

      Прилог 1 – министар просвете др Слободан Вуксановић 

 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

 

Brže, efikasnije i kvalitetnije obrazovanje studenata kao i kraće trajanje studiranja. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

Rezultati su uglavnom slabi, jer svaka društvena promena trpi otpore starih navika. U ovom 

slučaju to znači da ni profesori, ni studenti, nisu shvatili da Bolonjski principi podrazumevaju 

svakodnevno, neprekidno učenje u svakom semestru. Upravo zbog toga, studiranje jeste 

organizovano u formi jednosemestralnih ispita, kako bi se izbeglo kampanjsko učenje a uvela 

redovnost svakodnevnog učenja studenata i svakodnevnog rada profesora. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

Na žalost, sve počiva na ličnoj odgovornosti i studenata i profesora. Stoga je njihova saradnja 

šarolika na svakom fakultetu. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

 

Visoko školski sistemi svake države ocenjuju se pojedinačno u 11 rubrika. Ocene se izvode 

egzaktno na osnovu rezultata rada u pojedinačnim segmentima. Ako ocena našeg visoko 

školskog sistema pada, to može da znači samo jedno – da je naš sistem ušao u inerciju i 

lenjost. 

Porast ugleda Univerziteta u Beogradu u svetu nije posledica organizacije i sistematičnog 

rada, već pojedinačni uspesi naših profesora i studenata na medjunarodnim takmičenja kao i 

zbog tužne činjenice da se ogroman broj naših akademskih gradjana iseljava iz Srbije i 

ostvaruje profesionalne uspehe u inostranstvu.  

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

 

Na žalost to je nemogućno, iz više razloga: obrazovanje ne može da napreduje brže nego 

društvo u celini, zbog materijlnog položaja prosvetnih radnika - kod njh ne postoji dovoljno 

motivacije, zbog medijskih uticaja i pogrešnih uzora ni kod mladih ne postoji motiv za 
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učenje. Do 2020. godine ne postoji vremenska mogućnost za ostvarenje takvog cilja, čak ni u 

idealnim uslovima.  

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

 

Ta činjenica ne odnosi se samo na Srbiju već i na druge Evropske države. Prilikom donošenja 

tog zakona to smo saznali od kolega iz inostranstva, jer su u svakoj državi bili u koliziji 

ustaljene navike i idealno zamišljena zakonska rešenja. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу профсорима и студентима и на који начин? 

 

Ne postoji upliv politike kao u jednopartijsko vreme, ali postoji dodvoravanje svakoj novoj 

vlasti. Medjutim, eventualni upliv politike je mnogo manji problem od jednostavne ljudske 

ljubomore i zavisti koja preovladjuje u visokom obrazovanju Srbije. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

 

I na jedno i na drugo pitanje, odgovor je isti. Sujeta i želja za dominacijom isključivo zbog 

finansijske dobiti, u integrisanom Univerzitetu postoji samo jedna blagajna i jedan blagajnik, 

a to znači da kod nas dekani više ne bi imali moć vlasnika privatnih preduzeća. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 

 

Ne znam za takav slučaj.   

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – 

извоз)?  

 

Kao što su Nikola Tesla i Novak Djoković izuzeci u svojm oblastima, jer nisu rezultat 

sistematičnog i organizovanog rada, već ličnog truda i talenta. Istovremeno, niko ne zna šta 

će sa Srbijom biti u narednih pet godina, tako da prognoza za narednih dvadeset godina zvuči 

fantazmagorično. 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

 

S obzirom na termine posvećene obrazovanju i prioritet druge vrste televizijskog programa, 

odgovor je – ne. 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

 

Sve redje, zbog hiperinflacije praznih fraza i netačnih informacija. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их 

коменатишете? 
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Ne, jer bi to bilo besmisleno. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и новинара? 

 

Skandinavske zemlje su najbolji primer pameti i nacionalne zrelosti u tom smislu, jer svi 

deluju jedinstveno i uskladjeno. U Srbiji je obrnuta situacija, ponekad se čini da su 

Ministarstvo, akademska zajednica i mediji u hladnom ratu.  

 

      Прилог 2 – министар просвете Жарко Обрадовић 

1. Главни циљеви реформе високог образовања у Србији треба да буду унапређење 

квалитета студијских програма и стицање знања које може наћи своју примену у 

пракси. Студијски програми треба да прате актуелно стање у свету и у земљи, а начин 

извођења наставе, садржај уџбеника и методи провере знања студената, уз њихово 

активно учешће, треба да буду тако конципирани да знање које студент стекне може 

бити одмах практично примењено. Уколико пак то није могуће, постојеће знање треба 

да буде таквог квалитета да захтева минималну додатну едукацију ради стицања новог 

знања које се може применити. 

2. Реформа образовања и науке је до сада више била последица реаговања на питања и 

проблеме са којима су се високо образовање и наука суочавали, а мање као резултат 

дугорочне стратегије. Сада када Србија има сачињене стратегије развоја и образовања 

и науке, мора да направи и кораке који иду испред актуелне ситуације и да предложи 

решење и мере које ће унапредити квалитет и образовања и науке. 

3. Сарадња студената и професора није перманентна и не одвија се на свим 

факултетима односно универзитетима. У неким академским срединама та сарадња је 

више формална него суштинска. “Сарадња” је углавном најактивнија у време када 

студенти поставе захтеве за смањење школарине, повећање броја студената који се 

могу финансирати од стране државе и када је реч о повећању испитних рокова. Такав 

однос (недовољне сарадње) је резултат понашања и једних и других, и студената и 

професора. 

4. Србија је 2007. године у Лондону на министарској конференцији о високом 

образовању добила оцену 4 из разлога што је тада представила план, пројекцију развоја 

високог образовања у Србији засновану на примени Болоњске декларације и примени 

Закона о високом образовању који је донет 2005. а почео да се примењује 2006 године. 

Касније ниже оцене су резултат праксе тј. раскорака између оног што је пројектовано и 

стварне ситуације у високом образовању. Унутар те глобалне оцене Србија је у неким 

питањима добијала највећу оцену а у неким нижу или најмању, што у ствари показује 

да до краја није био домишљен цео концепт развоја високог образовања. Те ниже или 

недовољне оцене су у ствари показатељ шта све треба учинити да би те области 

унапредили, а самим тим поваћали укупну оцену Србије. Мора се признати да су неке 

ниже оцене или недовољне оцене резултат и јако лоше материјалне ситуације, односно 

недостатка финансијских средстава потребних за решавање појединих питања нпр. 

мобилност студената и др. Универзитет у Београду се 2012. године на Шангајској 
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листи нашао међу 500 најбољих на свету, а 2013. међу 400 најбољих на свету. Тај 

резултат је последица координиране акције и Министарства просвете и Националног 

савета за високо образовање, Савета за науку, али и самог Универзитета у Београду да 

се нека отворена питања реше: и техничка питања и суштинска питања. 

5. Тешко је постићи постављени циљ, али није немогуће с обзиром да се тај циљ 

односи на једну категорију становништва одређене старосне доби. Потребно је да се тај 

циљ и јавно афирмише, да би добио друштвену подршку и да би се тиме створила 

мотивација код одређених људи за реализацију тог циља. 

6. Закон је перманентно мењан јер постављени циљеви нису били реални. Ту пре свега 

мислим на број бодова као услов за упис наредне године. Други ограничавајући 

моменат јесте уписна политика и стање друштва где се већи број студената уписивао 

на Факултете друштвених наука уместо на природне, па је и притисак студената према 

држави био условљен тим чињеницама. Примену Закона је кочило и нерешавање 

појединих питања на универзитетима, факултетима и високим школама струковних 

студија. Ту пре свега мислим на питање квалитета студијских програма, квалитета 

извођења наставе, квалитета уџбеника, начине провере знања студената, питања у којој 

мери студенти редовно и активно учествују у извођењу наставе и провере њиховог 

знања. Сви ови разлози су лимитирали пуну примену Закона о високом образовању. 

7. Политике међу професорима и студентима нема или пак јавно се не испољава. 

Уколико то постоји реч је о појединачним изолованим случајевима. 

8. Аутономија универзитета у Србији постоји, али се мора признати да и сами 

професори и студенти садржај аутономије тумаче на свој начин. Аутономија 

подразумева самосталност у изради студијских програма, извођењу наставе, изради 

уџбеника, присуства настави и извођењу наставе и другим питањима који су везани за 

функционисање високошколских установа, али је сасвим логично да и држава која 

финансира високо образовање има интерес да учествује у решавању питања и 

проблема који постоје у високом образовању. Реаговање државе се понекад схвата као 

покушај умањења (да ли фали реч аутономије?) универзитета што с обзиром на праксу 

у свету то није случај. 

9. Истраживање Светске банке од пре 5 година о односу образовног система и тржишта 

рада земљама у транзицији (а Србија је земља у транзицији) показује да не постоји 

образовни систем који може одговорити на потребе тржишта рада зато што се тржиште 

стално мења, јер се мења и структура привреде земље у транзицији. Да би се 

одговорило на овај изазов и високо образовање било квалитетно, треба да постоји 

стална веза између високошколских установа и предузећа, као и других институција 

које воде бригу о привреди земље. Заједнички програми, пројекти, истраживања и др. 

могу дати одговор на питање шта привреди треба (тј. какви стручњаци им требају) 

односно какве студијске програме високошколске установе треба да конципирају и да 

изводе у настави. 

10. Медији па и РТС у великој мери се поводе за последицама, углавном питањима и 

појавама које су негативне. У образовном систему који има преко милилион и триста 

хиљада корисника на свим нивоима (од ђака до студената) и преко 126 хиљада 

запослених, лако је наћи нешто што је негативно. Медији би требало, логично и РТС 
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као јавни сервис, да афирмишу позитивне резултате који постоје у образовању на свим 

нивоима и то не кроз једну вест у једном дану, него далеко више. Потребно је правити 

и озбиљније емисије не само о успешним ђацима, студентима, наставницима и 

образовним институцијама, него и о значају образовања и науке за унапређење 

квалитета живота људи и будући развој Србије. 

11. Мало гледам ТВ програме, тако да практично и не знам кад су емисије о високом 

образовању, с обзиром да оне немају своје сталне термине, него се усклађују са 

програмом РТС-а. 

12. Читам текстове али без коментара, јер сам приметио да је већина тих коментара 

крајње, крајње субјективна и да се не води рачуна о чињеницама и систему. 

13. Јако је важно да постоји сарадња између академске заједнице, ресорног 

министарства и новинара, јер је то предуслов за истинито, тачно и потпуно 

информисање грађана, услов да се нека тема обради на прави начин, афирмише и 

едукују грађани. Образовање и наука морају далеко више да буду заступљени у 

медијима на начин да се схвати да је потребно улагање државе, да су нам потребни 

образовани људи, да само знање и нове иновације могу унапредити производњу и да је 

то ресурс који може обезбедити Србији будући развој. Да се са малим улагањима може 

стећи велика добит и у корист грађана и у корист Србије.  

Проф. др Жарко Обрадовић 

 

      Прилог 3 -  министар просвете који је желео да остане анониман 

 

• Шта су по вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања?  

Главни циљ је истински развој друштва и своје државе, а не туђих. 

 

• Недовољни. И сувише засновани на болоњским стандардима уз неспремност да  

се јавно критикују и исправе.  

    

3. Постоји готово општа незванична сагласност и студената и професора о негативним 

последицама Болоњског процеса, али и неспремност да јавно покрену процесе 

исправљања болоњских недостатака, што по мени представља недостатак 

интелектуалне храбрости, и код једних и код других. 

 

4. Почетни Болоњски ентузијазам је врло брзо спласнуо. Прешло се у захтевну фазу 

примене Болоњског процеса. Напредовање на листи није само директна последица 

научног напретка и повећање квалитета на Универзитету у Београду, већ пре свега знак 

да се наставни кадар УБ више потрудио да испоштује критеријуме и искаже на начин 

како се вреднује на Шангајским и осталим листама. Значи, квалитет одавно постоји на 

Универзитету у Београду и осталим универзитетима, али је неопходно време да се 

професорски кадар прилагоди стандардима рангирања тих листи. 
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5. Високо постављени циљ који представља последицу нереалног ентузијазма код 

руководства универзитета. Сличан је еврофанатизму, лицитирању рокова за 

прикључење Србије Европској унији. 

 

6. Непостојање истинског базичног консензуса у академској заједници и његовом 

креирању заснованом на Болоњском процесу. Сувише честе промене на челу 

Министарства просвете, чешће него у другим ресорима, а поготову чињеница да избор 

руководства Министарства често није почивао на претходно оставреним изборним 

резултатима, односно већинској вољи народа исказаној на изборима. 

 

7. У Србији је све нажалост постало политика. Када се до обичног запослења мора 

доћи искључиво запослењем /чланством/ у владајућим странкама, онда ни 

универзитети не могу бити тога поштеђени. Приметна је нова појава – довођење 

готових професора са политичких функција на факултете и универзитете. Такође и 

бројне докторске дипломе представљају излажење у усурет политичарима.  

 

8. Универзитети нису пуста острва. Деле судбину деградације друштва и државе. 

Универзитетска интелигенција не показује знаке да жели стварну аутономију 

универзитета. Друштвена апатија и деградација система вредности захватила је и сам 

универзитет. Значајнији протести универзитета, поготову професорске јавности, нису 

забележени готово пуне две деценије, за време којих је друштво, а поготово држава 

прошла кроз снажан процес деградације и разарања. Ратови, противправна отцепљења 

неколико делова државне територије, нису били довољан подстицај да прекину мук 

универзитетске јавности. 

 

9. не 

 

10. У наредних двадесет година најважнији циљ је да Србија као држава опстане, а за 

образовање да буде довољно деце која ће моћи да се образују. /могуће је да ће се за 

двадесет године сваке године становништво смањивати за по сто хиљада/. 

 

11. Образовање у медијима је изгубило трку са јефтином народном забавом. У том 

погледу Србија је начинила значајан корак уназад 20 година и периоду изолације. 

Ретки су медији који на озбиљан начин приступају реформи образовања. У 

електронским медијима у том смислу свакако предњачи РТС, често и искључиво РТС, 

а у штампаним медијима Политика. 

 

12. Пратим већину емисија о високом обарзовању које нису политичке природе, и то 

искључиво на РТС-у. Друге ТВ станице готово и да немају програме таквог садржаја. 

 

13. Читам их редовно, а посебно недељне вести о високом образовању у земљама 

региона, а то су Инфоакадеми линк, а у оквиру научне вести југоисточне Европе. Не 

коментаришем их никад. 

 

14. Нераскидива и важна веза. 
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      Прилог 4 - ректор Универзитета у Београду, председник Националног савета за                        

високо образовање и један од твораца Закона о високом образовању из 2005. године 

проф. др Дејан Поповић 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

1) Укључивање Србије у европски академски и научни простор; 2) стварање услова за 

већу мобилност студената; 3) обезбеђивање квалитета високошколских установа и 

студијских програма кроз поступке акредитације и провере квалитета; 4) ефикасније 

студирање; и 5) олакшавање запошљавања.  

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

Реформа је започела око 2003. године, када је Србија (тада као део СЦГ) приступила 

Болоњском процесу. Закон о високом образовању, донет 2005. године, поставио је 

правни оквир, који се показао као солидан, јер суштински није мењан пуних десет 

година. Циљ под 1) највећим делом је остварен. Циљ под 2) је постао остварив, али је 

његова реализација спутана финансијским ограничањима. Циљ под 3) је, нормативно 

посматрано, остварен, али постоје проблеми у извођењу наставе на многим 

високошколским установама, које се не одвија под условима који су претходно 

одобрени од стране КАПК-а. Отуда постоји дискрепанца између акредитованог и 

стварног. Циљ под 4) делимично је реализован, али постоје проблеми на студијским 

програмима који су само номинално реформисани (додела ЕСПБ и сл.), а нису 

суштински прилагођени захтевима у погледу оптерећења студената. И сâми студенти 

често су посвећенији борби да задрже, продуже и прошире олакшице које им 

омогућују екстензивно студирање, него настојањима да се настава прилагоди 

модернијим захтевима. Циљ под 5) није остварен, јер се у међувремену незапосленост 

у друштву битно увећала, а изостала је координација између академске заједнице и 

послодаваца како би се дефинисали образовни исходи за које је пословна заједница 

заинтересована. Национални оквир квалификација још није урађен. У јавном сектору 

запошљавање је и даље детерминисано политичком (или каквом другом интересном) 

подршком, тако да се диплома перципира готово искључиво као нужан услов да би се 

могло конкурисати, при чему се одлука о пријему у радни однос доноси на бази других 

критеријума. 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

Формална сарадња постоји, али су снаге инерције веома присутне. Многи студентски 

представници у дијалогу заинтересовани су првенствено за наставак праксе 

екстензивног студирања (што већи број испитних рокова, што мањи број ЕСПБ да би 

се „остало на буџету“, потрага за факултетима где се диплома може стећи на што 

једноставнији начин и сл.). Запослење ће се, ионако, добити под условима наведеним у 

одговору на питање број 2. Неки професори желе да се status quo не мења, јер су добро 

етаблирани у садашњим околностима и неспремни на ризике које свака промена носи 

са собом. На државним универзитетима систем финансирања стимулише екстензивно 

студирање. На приватним универзитетима постоје случајеви да се „ниским 

критеријумима“ привлачи што већи број студената, јер од броја уписаних зависе 

приходи власника. 
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4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

Године 2007. Србија је оцењена за остварења у спровођењу Болоњског процеса из 

периода 2004-2006, у којем је донет Закон о високом образовању, реформисани су 

студијски програми и конституисане нове институције (КАПК, КОНУС и др.). Како је 

2005. године у Бергену Србија добила оцену 2,2 за период 2002-2004, напредак је био 

заиста импресиван и то се одразило на добијену високу оцену (4.00). На наредним 

министарским конференцијама оцена је била нешто нижа (око 3,50), јер нових, већих 

остварења није било, а консолидација решења из Закона о високом образовању није 

привлачила довољно високе оцене. Поред тога, квалитет представљања остварених 

резултата у одговорима на питања из упитника Bologna follow-up group није увек 

задовољавајући. За конференцију у Лондону 2007. године веома квалификовани 

представници академске заједнице помогли су Министарству да формулише одговоре, 

што вероватно није био случај у каснијим приликама.  

На Шангајској листи налази се најбољи српски универзитет – Универзитет у Београду, 

али не и остали универзитети. Критеријуми рангирања су друкчији од захтева који се 

узимају у обзир од стране Bologna follow-up group. Научна продукција Универзитета у 

Београду (31 факултет и 11 института) је велика и од када је обезбеђено да сваки 

научник као своју афилијацију наведе Универзитет у Београду, а не само факултет или 

институт на којем ради, он се нашао прво на позицији између 401. и 500. места, а затим 

на позицији између 301. и 400. места. У централној и источној Европи испред 

Универзитета у Београду на Шангајској листи само је Карлов универзитет у Прагу. 

Шангајска листа не узима, међутим, у обзир ефикасност студирања и још неке 

параметре на којима се, у контексту остваривања „болоњских циљева“, базира 

оцењивање од стране Bologna follow-up group. На Шангајској листи не виде се ни 

негативни ефекти лоше научне продукције једног (не безначајног) броја припадника 

академске заједнице. 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

Мислим да није реалистично да ће се тај циљ постићи до 2020. године. Српској 

економији биће потребно још неколико година да се извуче из рецесије и почне да 

остварује снажнији економски раст. Приступни преговори са ЕУ још су у рâној фази и 

ниједно поглавље до сада није отворено. То су кашњења која не могу а да се не одразе 

и на кашњење у сфери високог образовања.  

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

Закон о високом образовању мењан је углавном да би се продужиле неке бенефиције 

лошијим студентима, који су своје протесте увек темпирали пред почетак школске 
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године. Ниједна власт није имала жељу да се тим захтевима супротстави, а и медији су 

подилазили таквим захтевима (преношење испита, бројни испитни рокови, могућност 

неограниченог студирања, снижавање броја ЕСПБ за упис године и сл.). Међутим, оне 

супстанцијалне норме тог закона нису трпеле измене, те се може оценити да је својим 

трајањем од десет година он један од стабилнијих и успешнијих закона у Србији. 

Пуну примену Закона кочиле су друштвене прилике, које су погодовале експанзији 

високошколских установа (приватних, али и државних) лошег квалитета. Издвајања из 

буџета за високо образовање веома су ниска, што показује да држава није имала 

интереса да у том сектору нешто озбиљније мења. Одређени успеси пре су резултат 

ентузијазма једног (мањег) броја припадника академске заједнице, него осмишљене 

стратегије образовања. 

7) Уплив политике - има ли је међу професорима и студентима и на који начин? 

Политички утицај постоји, али за сада није преовлађујући. Наставници и сарадници 

бирају се на бази прописаних критеријума и нема много примера да је политика 

упливисала избор (барем не на Универзитету у Београду, где имам одређени увид у 

прилике). Поједини професори јесу чланови политичких партија, али не мислим да се 

то јавља као проблем. И у студентским парламентима примећује се присуство чланова 

политичких странака, нарочито на факултетима друштвено-хуманистичких наука, а не 

сме се пренебрегнути ни „ванпарламентарно“ деловaње екстремних левичарских и 

десничарских група студената. Но, то не угрожава функционисање система високог 

образовања.  

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интeгрисане универзитете? 

Аутономија универзитета гарантована је Уставом и Законом о високом образовању. 

Донет под свежим утиском Милошевићевог укидањa универзитетске аутономије 

(1998), Закон из 2005. године је предвидео бројне механизме за заштиту од мешања 

државе у високо образовање (доминантно учешће припадника академске заједнице у 

органима управљања високошколских установа, избор апсолутне већине чланова 

Националног савета за високо образовање на бази предлога КОНУСА, и то од стране 

Народне скупштине, а не Министарства, немешање оснивача у поступак избора 

наставника и сарадника, слобода формулисања студијских програма и др.). У пракси се 

показује да су ови механизми добрим делом преузети из социјалистичког 

самоуправног система, што представља солидну одбрану од уплитања државе, али се 

може изродити у амбијент у којем владају парцијални интереси запослених. Оваква 

решења би временом требало заменити ефикаснијим, по узору на моделе управљања на 

западноевропским универзитетима, али тек онда када друштвене прилике буду 

гарантовале да политика неће угрожавати универзитетску аутономију 

злоупотребљавајући механизме управљања.  

Непостојање интегрисаних универзитета може се објаснити и у овом светлу, јер су 

парцијални интереси факултета такви да се задрже сопствени приходи унутар групе 

која има доминантну улогу у управљању. Томе, међутим, погодује и неадекватно 

финансирање универзитета из буџета, те факултетима остаје да се у значајној мери 

ослањају на сопствене приходе, не желећи да их уступају неком другом. Ово утолико 
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пре што је учешће сопствених прихода у укупном приходу код неких факултета изнад 

50%, а код неких тек око 10-15%.  

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)?  

Правни факултет Универзитета у Београду сарађује са University of Tokyo и Gakushuin 

University. 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

Остваривање циљева из Стратегије образовања ићи ће спорије него што је у њој 

предвиђено. Не верујем да ћемо пре 2030. године достићи обухват од 40% са високим 

образовањем. Део одговора можете наћи под претходним питањима (посебно под 

бројем 5), а део питања је сувише „футуристички“ да бих на њега могао озбиљно 

одговорити. 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

У мору „атрактивнијих“ тема, високо образовање не привлачи претерану медијску 

пажњу. „Политика“ и „Вечерње новости“ имају коректне новинаре који прате ову 

област. Имам утисак, који не мора бити поуздан, да се на јавном сервису не расправља 

довољно о стратешким питањима високог образовања. 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

Повремено пратим, кад имам времена – а немам га превише. 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коментаришете? 

Не. То би био губитак времена. На сајтовима су углавном полуобразовани, који су 

опаснији од сасвим необразованих, јер мисле да нешто знају и разумеју. Њима се не 

може помоћи. 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

Мислим да је веома важна и да се мора унапређивати. Као председник Националног 

савета за високо образовање инсистирао сам да новинари који иначе прате ову област 

буду редовно позивани на седнице Савета, што је прихваћено и уграђено у нови 

Пословник Савета. 

 

      Прилог 5 – ректор Универзитета у Београду и председник КОНУС-а проф. др 

Бранко Ковачевић  

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у Србији? 
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 1.  Пре свега да се направи систем компатибилан са системом европског образовног 

простора, што гарантује признавање дипломе у свим замљама које су у Болоњском 

процесу (који је трајао до 2010. године). Уз земље ЕУ ту су и Турска, Русија – у пакету 

који треба да направи компатибилни систем.  

2.  Да се повећа ефикасност и релевантност студија – да се уведе систем година за 

годину, да се не преносе испити, и то већина студентата, 80% заврши студије у року. 

Студије морају да свршеним студентима омогуће да лако нађу посао на тржишту 

рада. Релевантно знање које поседују у датом тренутку. 

3. Да студије буду припрема за концепт доживотног учења, студенти морају да буду 

спремни да се прилагођавају свим променама у струци и друштву, да иновирају знање 

иако треба да се преквалификују из једне области у другу обалст како би то знање 

било препознато у складу са тржиштем рада. Очекује се да ће се један диломирани 

студент 4-5 пута током каријере преусмерити у струци.  

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

    Реформа има и добрих и лоших страна, а најслабија страна је то што се још увек 

налазимо у периоду транзиције. Реформу смо почели пре десет година и транзиција се 

још није завршила. У првој смо фази реформског процеса који је у Европској унији 

завршен 2010. године. И даље се преносе испити, пролазност на испитима је мала у 

односу на пролазност у Европској унији, студенти продужију студије у просеку за око 

2 године, слаба је повезаност са тржиштем рада, у неким струкама се посао чека по 

неколико година. Све проблеме не решава само академска заједница, већ их решава са 

државом и корсиницима услуга образовања, тј. са послодавцима. Недовољна су 

средства за ефикасно спровођење реформе и не постоји сарадња и партнерство 

приватног и јавног сектора у области образовања. Последица је и велики одлив 

кадрова, тј. одлазак диломираних студената из земље. На другом смо месту по одливу 

мозгова у свету. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

   Концепт реформе предвиђа партнерство професора и студената где је студент у 

центру образовног процеса, а знање се стиче сарадњом студената са наставницима. 

Ми нисмо у потпуности реализовали тај концепт и још су у центру образовног 

процеса наставници. Студент је пасивни посматрач који полаже испите и 

репродукује градиво које му је предавано, не улазећи у сусштину предаване материје. 

Студенти не присуствују редовно настави и ваннаставним активностима и 

фокусирају се само на полагање испита, не водећи рачуна о квалитету знања које су 

стекли кроз поједине предмете и употребљивости тог знања на тржишту рада. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност : Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 
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     Оцена на министартском нивоу говори о томе колико сте успешни били у 

реализацији постављених циљева и принципа реформе који су дефинисани на 

министарском скупу. У почетку Србија је имала ниске оцене јер нисмо били добро 

упознати са захтевима Европске комисије. Касније смо се боље припремили и 

релативно успешно решавали постављене задатке. Међутим, због неспремности и 

наставног особља и самих студената, да се циљеви реализују до краја, полако је и 

мотивација и рад на реформи слабио тако да се посао радио формално и оцене су биле 

ниже. Шангајска листа се не бави наставом већ само резултатима научно-

истраживачког рада. У њему учествују и професори и докторанди и ту су 

постигнути бољи резултати него у наставном процесу. У креирању тих резулатата 

учествовали су научни институти у саставу Универзитета у Београду који учествују 

у настави докторских студија. Квалитету научно-истраживачког рада допринела је и 

сарадња са водећим светским универзитетима кроз пројекте Европске комисије за 

науку Фрејмворк 5,6,7 ; Еурека; Кост... 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године  40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

 

      Да бисмо постали друштво засновано на знању, потребно је да имамо развијену 

привреду и индустрију, а не само квалитетно високо образовање. То значи да 

дипломирани студент не треба да одлази из земље, већ да се запошљава у 

компанијама у земљи без обзира да ли су приватне или државне и да раде на развоју 

нових технологија, софтвера који се могу пласирати на глобалном тржишту. 

Образовање је развијеније од привреде. Наша привреда се бави рутинским пословима, 

далеко је од концепта иновативне привреде.  

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

 

     Закон је у ствари пратио ситуацију у друштву и привреди и правио је компромисе 

више са студентском популацијом него са наставницима. Нисмо били спремни да 

реализујемо концепт година за годину и завршимо реформу до 2010. године као што је 

предвиђено Болоњским процесом. Са једне стране послодавци нису били 

заинтересовани за дешавања на универзитету и многи нису били информисани који се 

кадар школуре нити су били спремни да активно учествују у процесу образовања. 

Закон је био изнуђен и отежавао је прве реформске процесе. Већи притисак на измене 

вршили су сами студенти од академске заједнице.  

 

7) Уплив политике - има ли је међу профсорима и студентима и на који начин? 

 

     Нема директног. Престало се 2000. године. Мада је као и свугде у свету министар 

политичка фигура. То само по себи није лоше уколико постоји сарадња свих 

релевантних институција у образовном процесу, а то су: Министарство, Национали 

савети за високо образовање и науку, Конференција универзитета Србије, 

Студентска конференција универзитета Србије. Ако постоји сарадња и министар 

искористи ауторитет да се спроведу одговарајуће активности у области наставе, 

науке и материјалне сфере. Студенти и професори могу да буду чланови политичких 

партија, али нико ко има функцију на универзитету не може да буде партијски 
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функционер (било да је студент или професор). И студенти су улазили у градску владу, 

али док су били студенти проректори нису били политички активни.  

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

 

     Аутономија подразумева пре свега аутономију - односоно слободу у дефинисању 

наставних планова и програма, избор наставног особља, руководства факултета и 

универзитета. Универзитети чији је оснивач држава имају обавезу да сарађују са 

својим оснивачем и наменски троше материјална средства која добијају од државе. 

Заједно са државом дужни су да учествују у креирању и развијању тржишта рада  

чиме се подстиче развој економије и обезбеђују додатна средства за даље улагање у 

науку, културу, здравство. И приватни и државни универзитети морају да раде по 

истом Закону о високом образовању. И док су у свету приватни универзитети 

непрофитабилне институције, као и државни универзитети, код нас то још није јасно 

о којим се институцијама ради, тј. универзитети се често различито декларишу у 

зависнопсти од њиховог интереса. Слаба је сарадња између приватних и држених 

универзитета, иако заједнички раде што је реткост и у развијеним земљама Запада. 

Таквом радањом побољшао би се квалитет наставе и повећао се степен 

запошљивости студената пре свега са приватних универзитета. Државни 

универзитети су интегрисани само у функционалном смислу у току реформског 

процеса, али није изведена комплетна интеграција која подразумева пре свега – правни 

субјекат. Пре Другог светског рата наши универзитети су били инетгрисани, али је 

1948. године донета одлука да се децентрализују и да јачају факултети. Тако да је 

универзитет само формално био кров, али није утицао на њихов рад и функционисање. 

Наша традиција су јаки факултети, а слаб универзитет. И тешко је нешто што 

постоји више од 65 година изменити. Не постоји ни политичка воља да се то у овом 

тернутку уради. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)?  

 

     Јапан је земља која је много помогла Србији у тешким годинама после економских 

санкција, грађанског рата, распада државе. Јапан је дао значаје донације у 

образовању, здравству, и екомомији. Универзитет у Београду има катерду за 

јапанологију која школује студенте на сва три нивоа студија - основним, мастер и 

докторским, и око 600 студената студира јапанологију. Захваљујући успешном раду 

те катедре Универзитет и Београду је остварио успешну сарадњу са са водећим 

јапанским универзитетима: Токио, Васеда, Универзитетом у Кјоту, у Осаки, у 

Сендаиу. Тохо (универзитети где је Љиља докторирала, а стар је 125 година, Чуо у 

Токију). На Универзитету у Токију за стране језике основана је и катедра за српски 

језик. И сваке године постоји интензивна размена студената из Јапана и студената 

из Србије. Поред сарадње у обаласти језика, културе, књижњвности, сарадња је 

остварена и у природним, техничким, медицинским и друштвено-хуманистичким 

наукама. Основан је и Српско-јапански центар за високе технологије, а јапански 

партер донирао је супер компјутер за научно-истраживачки рад. Остварена је 

сарадња са ИТО и Токио фондацијама које обезбеђују стипендије за усвршавање 

наших студената на водећим јапанским универзитетима и размену наставника и 

студената између наших универзитета.  
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10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

 

      Образовање је равојни ресурс и не припада сектору потрошње и има кључну улогу у 

даљем развоју земље и друштву. Модерна технологија које се примењује у свим 

областима живота и рада захтева образовану радну снагу тако да се данас поставља 

питање да ли је и средња школа довољна да се нађе посао у друштву заснованом на 

економији знања. Без развијеног образовног система Србија ће остати сиромашна 

земља и изолована која неће моћи да се интегрише у међународну заједницу и глобално 

тржиште рада.  

 

11) Да ли медији ( пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

 

      Медији су важни у свим тим реформским процесима јер уколико често и 

објективно информишу о реланој ситуацији веће су шансе да се реформски процес 

убрза и уради квалитетно. Један од разлога што је Универзитет у Београду доспео на 

Шангајску листу био је притисак медија који су често постављали питања зашто су 

Универзитет у Љубљани и Загребачки универзитет на тој листи, а Београдски није, 

иако је најразвијенији. То нас је натерало да почнемо да радимо на проблему 

интеграције универзитета у области научно-истраживачког рада и повезивању 

чланица универзитета, односно бољој сарадњи факултета и института у саставу 

универзитета. И након три године рада, доспели смо на Шангајску листу где смо 

данас испред Универзитета у Љубљани, док се Универзитет у Загребу више не налази 

међу 500 најбољих. Ако престанемо да радимо на овом проблему, ускоро се ни ми 

нећемо налазити на тој листи.  

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

 

      Гледам их често - оне које говоре о науци. Али термин у којима се приказују није 

адекватан, тако да многи гледаоци који би желели да их гледају нису ни упућени. 

Најаве би требало да буду боље, као и термини који би омогућили младим људима да 

их прате. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишрте? 

 

     Читам све о високом образовању. Али коментаришем их само када ме неко позове, 

било да се ради о електонским или штампаним медијима.  

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

 

      Та веза је важна – али не само довољан услов (мислим на министарство и 

академску заједницу). Трећи ослонац стабилности образовног система су корисници 

однсоно послодавци тј. тржиште рада. Њиховим укључљњем у образовни процес 

направили би се студијски програми који су много више прилагођени тржишту рада. 

И ефикасније партнерство државе и приватног сектора чиме би се поваћала и 

значајна средства која се улажу у образовање. Србија је земља која улаже мало у 
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образовање и науку у односу на развијене земље и једна је од земаља која се налази на 

дну лествице када се ради о материјалном улагању. Статистичке анализе показују да 

постоји директна зависност између броја високо образованих људи који имају 

квалитетно образовање и економије земље. 

 

14/А – веза са новинарима: новинари су важни да се сви ти реформски процеси убрзају, 

да се актери у тим процесима мотивишу да раде квалитетније и да се постигнути 

резултати прикажу објективно и благовремено. Ако тај процес није транспарентан, 

шансе за његов успех су много мање или скоро никакве. 

 

ПС: Шта су студенти добили у периоду од 2007. до 2012.? Шта су показале измене 

закона и какав нам је закон потребан? Стварна мобилност студената? 

 

      Студенти су почели ефикасније да студирају него у старом систему, где су 

студије скоро дупло дуже трајале. Данас око 80% /'?/студената продужава студије 

једну и по до две године, наставни планови и програми су реформисани јер су прошли 

криз процес обавезне акредитације. Омогућено је студентима да учествују у процесу 

мобилности и међународној сарадњи као и да наставе усавршавања у неком од 

водећих светских универзитета. Оно што је лоше – често им се не нуди квалииетан 

посао у струци тако да је то један од основних разлога, чак и важнији од материјалне 

ситауције који их опредељује да професионалну каријеру наставе у земљи. 

 

ПС: Јапанци сарађују са Винчом, Институтом за физику, Физичким факултетом. 

Јапан је дао добру опрему за рачунарство, примена технологије у 

друштвенохуманистичким наукама где смо ми лоши, ми смо још омеђени. Јапанце 

инетресује мултидисциплинарност, онај ко студира технику може да бира и музику, 

уметност, јер једино кроз мултидисциплинарнсот може да се крене напред, јер 

техника је сама по себи циљ - има веће могућнопсти него што се сада корсити? Јапан 

се интересује за област енергетике у Србији. У Србији је прљава технологија, а Јапан 

је заинересован за енергетску ефикасност и еколошке стандарде када се ради о 

техници.    

 

 

      Прилог 6 – ректор Универзитета у Нишу проф. др Радослав Бубањ 

Поштована и драга Наталија, 

 

   Тема ваше докторске дисертације је „Друштевни медији и реформа високог 

образовања у Јапану и Србији“. Како једно поглавље говори о  „Образовању кроз призму 

студената, професора, министара, новинара и уредника“, одговарам веома радо на 

следећа питања:  

 

Драго ми је да се знање и искуство стапају кроз призму једног од доктората, у јако добар 

или одличан приступ реформама реформи образовања....Питања варирају од конкретно 

дефинисаних области до ВИЗИЈЕ И МИСИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА..МНОГО ТОГА СЕ У 

МОЈИМ РАЗМИШЉАЊИМА ОТВАРА КАО ПРОЗОРИ У БУДУЋНОСТИ, АЛИ И 

КАО ЕНИГМЕ ДРУШТВЕНИХ  ЗБИВАЊА НА ОВИМ ПРОСТОРИМА...Проследићу 

одговоре који могу бити од користи, али не и коначни одговори у тим сферама 

друштвеног бића. 
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Питања су таква, по комплексности и структури спектрална и ретроспективна да траже 

детекцију и аналитички прилаз ,социометријским методама, а то је изузетно тежак 

захват у овој области...Познавајући Вас, верујем у успех и резултате овог доктората..    

 

1)Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

 

Стратешко опредељење Универзитета је даља и потпунија имплементација принципа 

Болоњске декларације у циљу подизања квалитета студија и повећања ефикасности 

студирања. Један од значајних циљева је успостављање баланса између постојеће добре 

традиције у наставном процесу и примене дефинисаних стандарда и процедура, чиме ће 

се Универзитет приближавати европском простору високог образовања. 

 

1) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

Оцена је идентична као и оцена Европске уније...Нема адекватних резултата, јер нема 

примене одговарајућих стандарда и норматива који би пратили адекватно развој 

информационих технологија и науке у Европи... Нема хармонизације рада у тим 

областима на свим универзитетима Србије...Рад комисија за акредитацију и 

Националног Савета за високо образовање?  

   

2) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

Српски студенти представљају једну од примарних снага које вуку ка промени 

структура, процедура или ставова на универзитетима у Србији. Студенти су веома 

поносни на свој Универзитет. У највећем броју случајева, студенти имају врло повољно 

мишљење о академском квалитету својих наставника. Евидентна је забринутост  

студената за садржај њихових студија, нарочито стога што је тај проблем у вези са 

проблемом незапослености у тешкој економској ситуацији у којој се Србија тренутно 

налази. Иако су студенти увек критички расположени, њихове критике треба пажљиво 

слушати. 

 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу  500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

На предходним конференцијама које  су дефинисале путеве високог образовања у 

Болоњи (1999), Прагу (2001), Берлину (2003), Бергену (2005) дошло се до приоритета и 

за 2007 у Лондону : 

Покретање програма I и II циклуса, 

Докторске студије, 

Осигурање квалитета, 

Признавање диплома и периода студија 

Сви универзитети су, синхронизованим активностима, припремили и урадили све 

реформске задатке и циљеве за Лондон и тако смо добили оцену 4,22 и имали адекватан 

прикључак развоју високог образовања Европе, уз задржавање наших националних 
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специфичности. У каснијим периодима, када су оцене падале, дошло је до 

дисхармонизације у приступу заједничким циљевима из различитих разлога 

субјективног карактера и објективних услова рада и развоја  свих универзитета Србије.  

 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године  40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

 

Можемо да постанемо друштво засновано на знању, али је нереално очекивати да се у 

наведеном року постигне наведени проценат потребан за квалитетан улаз у Европску 

унију. Проблем је у неправилној организацији и неусклађеним  активностима 

министарства и свих универзитета Србије. ТО ЈЕ ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТНИХ 

ЦИЉЕВА ЗА УЛАЗАК СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

 

Закон о високом образовању није морао битније да се мења и допуњује! 

Рационализација, као основ економских ефеката развоја друштвене свести, мора да се 

постави као императив у области академског образовања. Већи број студентских рокова 

за полагање испита може да помогне да би се коначно прешло на прави начин студија и 

реформисаног студирања.....ГОДИНА ЗА ГОДИНУ! Студенти разумеју проблеме  

социјално економске политике и транзитивност друштвено политичког система. 

Потребан је прави разговор и договор  са њима! 

 

7) Уплив политике - има ли је међу профeсорима и студентима и на који  

начин? 

Да, постоји утицај политике у обе наведене категорије. Принцип “спојених судова“ је у 

веома интерактивном смислу речи  коегзистентан. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

 

Аутономија универзитета постоји, али универзитети нису аутономни! 

Потребно је коначно, законским мерама, омогућити интегрисаност свих  

универзитета Србије, у складу са њиховим научним вредностима и величинама и 

вредностима реалних економских параметара, потписати споразуме и уговоре о 

облигационим правима и обавезама и вршити перманентну контролу остварења 

резултата.   

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 

 

У времену мог  вршења дужности ректора, постојала је сарадња двају универзитета у 

Нишу и Токију. Садашњи проректор Универзитета у Нишу  проф.др Зоран Николић са 

Електронског факултета  је провео веома успешне две године у размени знања и уској 

специјализацији.  

  



 
 
 
 

136 
 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

 

Универзитет у Нишу је акредитована самостална високошколска установа, чији су 

факултети углавном реакредитовани, или су у завршној фази као и преко сто тридесет 

студијских програма на основним академским, струковним, дипломским академским, 

специјалистичким и докторским академским студијама обезбеђују циљеве 

образовања у Србији (у склопу развојне стратегије југоисточне Србије са преко 

2.700.000 грађана) и трудиће се да ствара прави научни кадар и подмладак нужно 

потребан да Србија и кроз 20-50 година има квалитетан људски ресурс у сагледавању 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ, СРБИЈИ 

И НИШУ. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ И ДАЉЕ СМАТРА ДА ЈЕ ПОТРЕБНО 

ОТВОРИТИ И РАЗВИЈАТИ  ПОЉОПРИВРЕДНИ, ТЕОЛОШКИ, ПРАВОСЛАВНО-

БОГОСЛОВСКИ И ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА. ЗБОГ СРБИЈЕ  И 

ЕСЕНЦИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЦЕНТРА ДУХОВНОСТИ У СРБИЈИ 

И ГЕОПОЛИТИЧКОГ ЦЕНТРА БАЛКАНА.  

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

 

Природно је имати много више емисија научно-образовног програма и карактера  и РТС, 

јавни сервис, то ради. Мишљења сам, да би ипак требало размишљати и о 

реконструкцији садржаја укупног програма РТС у корист и према науци, култури, 

уметности и спорту и то у смислу едукације друштвеног бића.  

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

 

 Гледам емисије о високом образовању на РТС-у . Оне су, углавном, на Другом програму 

РТС. Верујем да ће се у будућности давати већи значај. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишрте? 

 

Читам их, али их не коментаришем. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

 

Немерљиво значајна!!! 

 

С поштовањем, 

 

Проф.др Радослав Бубањ 
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    Прилог 7 - ректор Универзитета у Крагујевцу и председник Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета проф. др Слободан Арсенијевић 

Поштована, 

 

   У наставку се налазе одговори на Ваша питања:  

 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

 

Главни циљ је био успостављање бољег уместо потпуно урушеног система високог 

образовања у Србији. 

  

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

После извесне наде, а затим и извесног побољшања система, дошло је до стагнације. 

Резултати су углавном неубедљиви. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

Сарађују на штету студената. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је урађено 

у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације)  добила оцену 4, да би на 

наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у Београду 

нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада налази. 

Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

 

У почетку реформе било је ентузијазма. Министарство и Акредитациона комисија 

су искрено кренули у реформу. Национални савет за високо образовање је на сваки 

могући начин ометао промене. 

Не коментаришем Универзитет у Београду, то питајте њих. Али, по капацитету 

људи који раде на том Универзитету, то је врло озбиљна институција. 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да достигнемо 

оно што је задато – да до 2020. године  40% популације има високо образовање? Где смо 

сад? 

 

 Тешко. Поготову што није у питању проценат високо образованих. Сумњив 

је квалитет. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

 

 Интересне групе које су преко Ректорског савета и Националног савета 

заустављале покушаје пуне примене закона. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу профсориам и студентима и на који начин? 
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 Има уплива политике, на све могуће начине које посматрамо у друштву које 

се мења. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

 

 У извесном смислу аутономија постоји, али је често угрожена од појединих 

чланова академске заједнице чије амбиције превазилазе њихове способности.  

 Интегрисани Универзитет је могућ само у случају промене Закона о високом 

образовању. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 

 

 Управо потписујемо уговор са Универзитетом  „Yokohama City“ из Јапана. 

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како видите 

Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

 

 Нисам сигуран да је циљ дефинисан. Ако јесте, промениће га. 

Не могу да замислим шта ће бити за 20 година. У овој земљи најдаље предвиђање 

је 20 дана. 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

 

 Покушавају. Нарочито РТС, други програм. „Политика“ је често 

необјективна. Остали медији прате само афере. 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

 

 Гледам на Другом програму РТС-а. Осим образовања, изгледа да само они 

прате културу. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишете? 

 

Не. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

 

 Важна, али чини ми се да слабо функционише. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

проф. др Слободан Арсенијевић, ректорУниверзитета у Крагујевцу 
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      Прилог  8 – Анкета са деканима факултета 

         Декан Економског факултета Универзитета у Београду, проф. др  Бранислав 

Боричић: 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у Србији? 

 

Побољшање квалитета наставе и научно-истраживачког рада. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

Успешни, са довољно простора за нова унапређења. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

Студенти су агилнији од наставника, мада су често студентске иницијативе засноване 

на бази непосредних интереса, па те иницијативе нису квалитетне. Млађи наставници, 

по правилу, имају више добрих иницијатива. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међух 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

 

УБ је само један део високошколског корпуса. С друге стране, верујем да је објективно 

утицај мање квалитетних установа несразмерно висок. 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

 

Не можемо, уколико у тај проценат не укључимо лажне дипломе (тј. дипломе из којих 

не стоје одговарајуће компетенције). 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

 

Због нездравих студентских иницијатива и дневно-политичких разлога законодавца. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу профсорима и студентима и на који начин? 

 

Има, релативно мало, бројем, али несразмерно пуно утицајем. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 
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У приличној мери је аутономан. УБ, на пример, тешко да би могао да се интегрише, а 

да се претходно не распадне, из, просто, историјскох разлога. Настајао је као унија 

појединачних факултета који су својом величином данас сами за себе димензија једног 

универзитета. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 

 

Немамо сарадњу. 

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

 

Уколико се ускоро не обезбеди радикално боље третирање високог (и сваког другог 

нивоа) образовања, видим лошу економску будућност Србије. 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

 

РТС је међу реткима која се на адекватан начин бави високим образовањем. 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

 

Редовно. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишете? 

 

Да. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

 

Од суштинског значаја за економски развој земље. 

 

 

     Декан Факултета за физичку хемију проф. др Шћепан Миљанић 

 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у Србији? 

Ја мислим да су главни циљеви уједначавање европског простора образовања, по 

форми, по стандардима а често и по садржају, при чему то уједначавање нужно води ка 

дјелимичном брисању специфичности универзитетâ. Ово последње је лоша последица, 

јер су универзитети институције које су по правилу иновативне и неопходно је да се 

разликују. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

Форма је углавном прихваћена, суштина се веома споро мијења, али не само због 

реформе већ и по природи ствари. 
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3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

Мој је осјећај да студенти то лакше прихватају и да се прилагођавају брже од 

наставника, што је и логично. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

 

Не знам тачно, али ја бих то падање највише приписао општем друштвеном пропадању 

или паду. Могућно је да је то релативно у односу на друге земље, па ако се и тако гледа 

резултат је исти. Осим тога, образовање и наука су некако препуштени људима који 

немају довољно знања и искуства да их воде (мислим на државне институције) и који 

не гледају на образовање као на јединствен концепт (мислим на све нивое). Шангајска 

листа - Ун. у Бгду је на њој као изузетак, између осталог и зато што се потрудио да 

искаже свој квалитет кроз неке статистичке параметре. 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

Могућно је да постанемо друштво засновано на знању, али се то овдје неће десити 

ускоро, јер је овдје научно мишљење маргинализовано и веома мало утиче на 

доношење квалитетних одлука, за разлику од политичког, лаичког, религиозног или 

финансијског мишљења, која су доминантна, а што је анахронизам. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

Закон је очигледно однекуд „преписан“ и некритички је унијет у нашу праксу. 

Испоставља се да универзитети и поред најбоље воље не успијевају да задовоље 

његове захтјеве. Зато се сваке године „крпи“, посебно у домену снижавања броја 

неопходних бодова потребних за пролазност. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу профсорима и студентима и на који начин? 

Мислим да нема много, барем у области која ми је блиска, а то је на „факултетима 

наука“. Нажалост, наука је савременим политичарима баласт  с којом не знају шта да 

раде, умјесто да је употребе. С друге стране, и академска и научна заједница су 

одговорне за свој мали утицај у друштву. Често је он последица индолентности. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

Не знам шта се све подразумијева под аутономијом, али мислим да је универзитет 

доста слободан у својим пословим, између осталог и због тога што је он многима, а 

посебно политичарима „задња рупа на свирали“. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)?  

Немамо официјелну сарадњу ни са једним универзитетом у Јапану, али има 

спорадичних примјера сарадње појединаца. 
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10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

Мислим да је будућност суморна. Распродаја привреде производи губитак контроле 

над сопственим развојем, а ту је наука прва жртва. Она прва бива изузета, јер наука је 

„господски посао“. Она ће се развијати код оних који су вас купили, а ви ћете добијати 

готове рецептуре по којима ћете радити у компанијама које су у ствари туђе. 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

Прихвтају иницијативе с наше стране, али их они немају довољно. Обим некада 

моћног образовног и научног програма је знатно, знатно скресан у односу на раније 

доба. 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

Доста често, али таквих емисија нема много, поготову оних које су стварно посвећене 

високом образовању и науци. Више су то вијести. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишете? 

Читам, али углавном не коментаришем. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

Мислим да је важна, јер та спрега омогућује видљивост, али је академска заједница 

недовољно користи. Ја сам увијек одржавао добре односе с медијима, посебно с 

телевизијама, што је знатно доприносило да факултет чији сам декан буде добро 

позициониран у јавности. То повратно позитивно утиче на уписност, али и на друге 

ствари. 

 

 

     Прилог 9 – анкета са студентима, представницима Студентског парламента, 

Студентске конференције универзитета Србије 

 

    -   председник Студентског парламента Универзитета у Новом Саду ИГОР 

ГРАИЋ: 

 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у 

Србији? 

Главни циљеви  реформе високог образовања јесу да се образују кадрови за потребе 

развоја друштва у свим сегментима. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

Гледајући генерално, нисам задовољан, тек мали број факултета успео је да одговори 

реалним захтевима и потребама. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 
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Инидивидуално је, од институције до институције, код мене на ФТН-у је одлична 

сарадња на релацији студент-професор.  

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила 

оцену 4, да би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се 

Универзитет у Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на 

свету, где се и сада налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим 

листама? 

Проблем је у томе што у свету не постоји усаглашен систем вредности, шта је то 

заправо што је добро. Томе у прилог иде и појављивање још неких листа најбољих 

факултета поред Шангајске. 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године  40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

Сад смо јако далеко од друштва заснованог на знању и тешко ћемо стићи ту где 

желимо до 2020. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне 

на почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну 

примену? 

Пуну примену закона о високом образовању највише је кочило то што није одређена 

тежина бода, односно још се не зна колико вреди један ЕСПБ бод. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу професорима и студентима и на који начин? 

Има, поједини студентски представници као и професори чланови су политичких 

партија и на тај начин политика има директан уплив. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан  и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

Универзитети имају велику аутономију, интегрисане универзитете ћемо имати кад 

се решимо бирократије. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет 

(факултет)? 

Не знам. 

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – 

извоз)?  

           Србију видим као ИТ земљу. 

. 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу 

која погодује образовању и реформи образовања? 

РТС да, остали не. 
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12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре 

о високом образовању? 

Мало гледам ТВ. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их 

коменатишрте? 

Читам али не коментаришем. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

Изузетно је важна, јер без адекватне промоције нема друштва заснованог на знању. 

 

-  председник Савеза студената  Београда Марко Павловић 

 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у 

Србији? 

 

Улагање у високо образовање, примена „болоње“ у пракси (усклађивање 

оптерећености студената са бројем ЕСПБ, однос предиспитних поена и поена на 

испиту, чиме би се у већој мери вредновао континуирани рад), ажурирање литературе 

и примена нових технологија на факултетима на којима таква пракса не постоји, 

бављење питањем студентског стандарда (смештај и исхрана, кредити и 

стипендије), усклађивање високообразовног система са потребама тржишта рада 

(НОКС), законско дефинисање академске честитости као једног од основних 

принципа високог образовања. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

 

Јако лоше. Готово да није било помака, а базични разлози за то су неприпремљеност 

болоњски систем, као и недовољно познавање начина његове примене. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

 

То апсолутно зависи од факултета, тачније заинтересованости студената и 

спремности професора да се ангажују. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила 

оцену 4, да би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се 

Универзитет у Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу  500 најбољих на 

свету, где се и сада налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим 

листама? 

 

Када је Србија 2007. године добила оцену 4 на поменутој конференцији, она је била на 

самом почетку уласка у болоњски систем и за тај кратак период (2006-2007) је 
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заиста урађено много. Нажалост, таква пракса није настављена у наредном периоду 

и болоња није имплемнтирана на прави начин, те је због тога оцена пала. 

Са друге стране, критеријуми за рангирање на Шангајској листи нешто су другачији. 

Посматра се број запослених на универзитету, као и број алумнија који су добитници 

Нобелове награде или Филдсове медаље, затим број научних радова запослених у 

престижним научним часописима и сл. Чињеница је и да је ова листа неформална, али 

је ствар престижа бити на њој. 

Дакле, критеријуми за оцењивање на конференцији о високом образовању и 

критеријуми за позиционирање на Шангајској листи су различити, па се због тога 

чини да је у питању контрадикторност. 

 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године 40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

 

Стратегија је донета по узору на стратегије европских земаља где се много више 

новца одваја за високо образовање. Будући да нисмо урадили анализу и припремили се 

за ту врсту стратегије, постављање таквог циља у овом тренутку чини се прилично 

нереалним. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне 

на почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну 

примену? 

 

Закон је у старту имао доста недостатака и због тога се мењао сходно приликама. 

Верујем да је од великог значаја усаглашавање тела и стварање хијерархије  

министарство – универзитет – факултет. Примену је кочила аутономија 

универзитета, неприпремљен наставнички кадар, непостојање реевалуације... 

 

7) Уплив политике - има ли је међу професорима и студентима и на који начин?  

 

Уплив политике је очекиван јер је евидентно да се она већ увукла у све друштвене поре, 

те је сасвим логично да ће узети удео и у високом образовању. Није тајна да је велики 

број универзитетских професора политички опредљен, али утицај партије се не може 

приметити код свакога, што нам говори да све зависи од појединца. Професори који 

су политички активни неретко стреме ка високим позицијама на својим факултетима 

или у руководству универзитета. Што се тиче студената, чини се да већина види 

странку као пречицу до запослења или успеха у студентском организовању, а да мали 

број њих има идеолошке мотиве. 

 

8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

 

Аутономија високошколских и научних установа загарантована је Уставом. То значи 

да држава, осим што прописује законске оквире, не сме дубље да се меша у рад и 

организацију високог школства. Оправдана је сумња студената и шире јавности да 

ствари у теорији и у пракси нису у складу једне са другима, али је то неретко тешко 

доказати. Што се тиче интеграције универзитета, јасно је да би се, уколико се то 
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догоди, установио ефикаснији систем финансирања. Са друге стране, јасно је да су 

партикуларни интереси испред општих и да можда таква пракса не би одговарала 

одређеним структурама. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет 

(факултет)? 

 

Нисам упознат са којим се конкретно универзитетом сарађује, али знам да постоји 

заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и технологије Универзитета у 

Београду, као и да постоји сарадња са Јапанским друштвом за промоцију науке. 

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – 

извоз)?  

 

Циљ развојне стратегије јесте отвореност универзитета и система високог 

образовања, односно изједначавање нашег система са образовним системима у другим 

државама у којима се примењује Болоњска декларација (што подразумева 

изједначавање приватних и државних институција). Још један од циљева јесте и 

усклађивање високообразовног система са потребама тржишта рада. Лично 

сматрам да ова стратегија неће донети ништа јер је сада 2015. година, а уколико 

нисмо успели да урадимо било шта у протеклих девет година, не верујем да ћемо 

успети ни у наредних пет. 

 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу 

која погодује образовању и реформи образовања? 

Апсолутно не. 

 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре 

о високом образовању? 

 

Трудим се да испратим апсолутно сва актуелна дешавања колико год сам у 

могућности. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их 

коменатишете? 

 

Савез студената Београда као организација труди се да испрати све чланке у вези са 

високим образовањем. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и новинара? 

 

Јако је важна, али тренутно је на лошем нивоу. Логично је да се највише медијске 

пажње посвећује Министарству и особи која се налази на челу истог јер је у питању 

државни функционер. Међутим, искрено верујем да би новинари могли обезбедити 
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више простора за студентске акције, како би им на тај начин показали да цене њихов 

ангажман изван домена формалног образовања. 

Што се тиче саме спреге, сматрам да ток информација није сасвим јасан и да због 

тога долази до проблема у функционисању. 

 

 

Студенти - додатна питања: 

- Шта су студенти добили у периоду од 2007. до 2012. године? 

- Студенти су добили општи хаос у коме покушавамо да функционишемо у систему 

који никада нисмо разумели. Градиво је и даље преобимно и застарело, оцењивање 

професора од стране студената је ирелевантно, потребе тржишта рада 

апсолутно су неусклађене са уписном политиком, а начин финансирања 

високошколства остао је непромењен. Држава без икаквог увида у високошколски 

систем мења Закон о високом образовању, а уместо партнерског односа 

самосталних високошколскух установа и Министарства, добили смо пребацивање 

одговорности за незнање и немоћ у борби са горућим проблемима. 

- Да ли су формирана сва тела предвиђена Законом о високом образовању? 

- Да, тела јесу формирана, али њихова функционалност је под знаком питања. 

- Када стиже Закон о студентском организовању? 

- Никада јер није потребан и јер се све може дефинисати Законом о високом 

образовању. 

- Шта су показале измене постојећег Закона и шта можемо очекивати од Новог 

закона, односно какав нам је Закон потребан? 

- Измене постојећег Закона показале су да никада нисмо напредовали у примени 

Болоњске декларације јер је сам Закон подразумевао апсолутну примену, а 

тренутни услови нису то дозвољавали. 

- Где смо у Болоњском процесу? 

- Оцена примене Болоњске декларације је 2-. Од првог болоњског закона, није урађено 

готово ништа на побољшању система Високог образовања. Чак ни кроз процес 

акредитације није учињен значајнији помак, па се поставља питање одрживости 

система, јавља се потреба за ургентном, али темељном, реформом, и дебата о 

томе да ли ће Болоњски процес уродити плодом, или га је потребно напустити. 

- Kолико су студентски парлемент и СКОНУС оправдали своју сврсисходност? 

- Када говоримо о студентским парламентима, неки од њих јесу светли примери 

функционисања студената, и борбе за студентске интересе. Ипак знатно више је 

оних који се никада нису изборили за утицај, и немају у фокусу истинску борбу за 

права студената, нити капацитете како би на овом плану деловали. 

- СКОНУС није испунио очекивања, и својим радом који није био нити довољно 

квалитетан нити транспарентан, није постигао готово ништа на пољу 

унапређења положаја студената, имплементације Болоњске декларације, и 

реформе Високог образовања. Јавља се питање оправданости постојања оваквог 

тела, односно питање могуће реорганизације, јер се не види тренутак у ком ће 

СКОНУС бити на нивоу који му је додељен ЗОВО-м. 

- Стварна мобилност студената? 

- Недовољно је заступљена, иако постоје примери који показују да је могућа. 

Проблем се јавља у чињеници да је израженија интеруниверзитетска од 

интрауниверзитетске мобилности. Ово је изазвано постојећим системом Високог 

образовања у ком Болоњска декларација није у потпуности имплементирана. Ово 
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је питање и проблем којим се у наредном периоду сви релевантни фактори морају 

позабавити. 

 

 

-  Председник Студентске конфренције универзитета Србије Данило Јеремић 

 

-  Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви реформе високог образовања у Србији? 

Главни циљеви реформе високог образовања су усмерени ка остваривању веће 

ефикасности и ефективности у процесу студирања. 

Подаци добијени анализом појединих аспеката везаних за дужину студирања, 

одустајање од студија и постигнуту успешност студената на испитима, указују на 

бројне недоумице и потешкоће у остваривању ових димензија у конкретним условима. 

Сходно томе, актуелизује се питање остваривања ефикасности и ефективности, као 

главних циљева болоњског модела, који одређују смернице развоја на нашем 

образовном простору 

Такође, један од главних циљева реформе јесте и промена финансирања високог 

образовања како би оно било праведније, као и подизање капацитета и стварања 

могућности једнаких за све (приступачност факултета студентима са хендикепом, 

подстицање социјално угрожених група...)   

 -  Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 

урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације) добила оцену 4, да 

би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама?  

Велики утицај на овако високу оцену на министарској конференцији у Лондону је био 

постигнут напредак у предходном периоду на реформи високог образовања у Србији, 

али су и тада изнете одређене замерке и постављени нови задаци и обавезе које нису 

испуњене у потпуности те су на наредним конференцијама те оцене падале. 

Један од разлога за добијање овако високе оцене у Лондону је и укључивање студената 

у рад Националног савета за високо образовање и конституисање Студентског 

парламента и Студентских конференција као кровног студентског тела. 

Уведен је троциклични систем, систем ЕСПБ бодова, постављене су основе за оквир 

квалификација. 

 Постављени задаци су захтевали да Србија прво мора све урадити да се наше нове 

дипломе препознају на тржишту рада, како на националном, тако и на 

интернационалном плану. Замерено је и да се у Србији за образовање из буџета 

издваја веома мали проценат. 
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На следећој конференцији најнижа оцена је добијена за Признавање целоживотног 

учења. Признавање предходног учења је у Болоњски процес уведено још 2003. године 

али нажалост у нашем систему нису учињени ни почетни кораци у том правцу. 

Високошколске установе су у недовољној мери упознате са овом проблематиком, нема 

ни почетних назнака да би неформално и информално учење могло бити укључено у 

сектор високог образовања. Није донет Национални оквир квалификација. Приказане 

оцене показују да у том периоду у систему високог образовања није начињен 

одговарајући напредак.  

Рангирање Универзитета у Београду међу 500 најбољих на свету на Шангајској листи 

коју сваке године објављује универзитет Циао Тонг из Шангаја, по мом мишљењу нема 

повезаности са нижим оценама које смо донили на министарским конференцијама, јер 

критеријуми који се узимају у обзир између осталог су број добитника Нобелових 

награда и Филдсових медаља који су похађали универзитет или раде на универзитету, 

број и квалитет научних радова. 

Овај успех Универзитета у Београду остварио је огромним залагањем научника са 

факултета и института у саставу Универзитета у Београду, које је универзитет 

прикључио у свој састав и који су у великој мери допринели оваквом успеху на 

Шангајској листи. 

Свакако да је ово огроман успех за Србију, с обзиром да осам земаља Европске уније 

нема своје универзитете на листи од 500 најбољих, а да од земаља јужне и источне 

Европе знатно бољи пласман од Универзитета у Београду имају само Ломоносов 

универзитет у Москви и Карлов универзитет у Прагу. 

Али, високо ранг место на Шангајској листи није оцена комплетог високог образовања 

у Србији, већ пре свега признање једном универзитету у области науке. 

-  Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

Највећа прерпрека пуне примене Закона о високом образовању јесте непостизање 

очекиване ефикасности током студирања. Главни разлог томе јесте 

нереформисаност одређених студијских програма, а самим тим и немогућност 

постизања резултата. Суочени смо са чињеницом које су показала многа 

истраживања да одређени предмети и студијски програми вреде далеко више бодова 

него што је приказано. 

-  Уплив политике - има ли је међу професорима и студентима и на који начин? 

Одувек је академска заједница била извор нових идеја и покретач друштва, те је 

сигурна чињеница да и међу професорима и студентима постоји уплив политике као 

нормална појава. 

Међутим, у нашој земљи је уплив политике примењен на погрешан начин. 

Уплив политике на универзитетима није заступљен да би се чуло мишљење 

студената и професора и на основу кога би политичке партије креирале своје 
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програме, већ се политиком и политичким утицајем користе појединци зарад 

остваривања личних интереса, како међу професорима, тако и међу студентима.  

-  Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан и зашто још 

немамо интегрисане универзитете?  

Аутономија универзитета у Србији је изузетно мала. Према мом мишљењу у Србији 

не постоје универзитети, већ асоцијације факултета.   

-  Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)?    

Универзитет у Београду има потписане споразуме о сарадњи са више Универзитета у 

Јапану, а неки од њих су: "Chuo University," Hokkaido University",  " Hiroshima 

University ",  "Meiji University", " Okayama University" , "Saitama University"... 

-  Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 

Да, медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања. 

Нажалост, већина емисија не говори о високом образовању, већ се актуелне теме 

обрађују кроз прилоге одређених емисија. 

Готово да не постоји емисија која прати искључиво високо образовање на начин на 

који би студенти у дуелу са представницима министарства, професорима имали 

могућност да укажу на проблеме реформе високог образовања у Србији.  

-  Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

Активно гледам и пратим ТВ програме, односно емисије које говоре о високом 

образовању. 

-  Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишете? 

Редовно читам текстове о високом образовању на сајтовима и коментаришем.   

-  Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и новинара? 

Јака спрега између између академске заједнице, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и новинара је од круцијалног значаја за реформу високог 

образовања у Србији. Јавност мора бити упозната са свим променама у образовању. 

Представници академске заједнице и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја су у обавези да новинаре редовно информишу о дешавањима и променама у 

високом образовању, а новинари да испрате сва важна дешавања, обраде и на прави 

начин пренесу широј јавност, јер само на тај начин можемо скренути пажњу  и 
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створити климу која погодује образовању и реформи образовања, када су са тим 

упознати сви чланови друштва. 

  

 Студенти - додатна питања: 

-         Шта су студенти добили у периоду од 2007. до 2012 године? 

-         Да ли су формирана сва тела предвиђена Законом о високом образовању? 

-         Када стиже Закон о студентском организовању? 

-         Шта су показале измене постојећег Закона и шта можемо очекивати од Новог 

закона, односно какав нам је Закон потребан? 

-         Где смо у Болоњском процесу? 

-         Kолико су студентски парлемент и СКОНУС оправдали своју сврсисходност? 

-         Стварна мобилност студената? 

1) Оно сто се може рећи да су студенти највише добили, иако то није до краја завршено 

како на појединачним факултетима што се тиче предмета, тако и гледајући на 

факултете појединачно, јесте да је извршена реформа студијских програма. Имамо 

доста факултета који су предмете који су били обавезни део наставе у потпуности 

избацили из плана и програма наставе, неке такве предмете су из обавезне наставе 

пребацили у изборне предмете, што је у већини случајева студентима помогло да 

лакше заврше и упису наредну годину студија, ако знамо да су се на факултетима 

учили предмети који су првенствено преобимни и презахтевни, а са друге стране 

поставља се сврха тих предмета у времену у којем живимо и које долази, односно 

прилике да то знање искористимо сутра у пракси и животу. 

     Даље, извршена је реформа градива, многи факултети су написали нове уџбенике и 

смањили обим књига, тако да студенти сада куд и камо уче мање непотребних ствари и 

података него што је то био случај пре 2007. године.  

     Увођењем Болоњског процеса, повећан је фонд часова практичне наставе, тако да 

сада имамо ситуацију да на факулетима имамо као обавезан део наставе поред 

предавања и практичну наставу и семинаре, повећавајући тако интеракцију студената и 

професора, као и веће ангажовање студената у сам процес извођења наставе на 

факултетима.   

     Повећан је број студијских програма на факултетима.  

     Основан је студентски парламент као тело факултета, односно универзитета кроз 

који студенти могу тражити своја права и борити се за њих.  



 
 
 
 

152 
 

     Већина наставе на факултетима је обавезна, тако да имамо студирање које изискује 

већу присутност студената на факултетима. 

2) Према ономе што је за студенте битно а што пише у закону јесу. 

3) Закон о студентском организовању би требао да стигне ове године, најкасније 

следеће. Студенти су имали састанак са Министарством просвете око формирања 

радне групе за израду Закона о студ. орагнизовању, очекују да се радна група оформи 

наредних месец, до месец и по дана и да се Закон усвоји до краја године. Преднацрт 

Закона већ постоји и он је урађен кроз Темпус пројекат СИГМУС, а радили су га 

заједно СКОНУС и студентске организације.  

3) Измене су показале да суштински и темељно Закон о Болоњском процесу који је 

донет није добар, да је превише оптимистички писан, да су у кратком временском року 

задати циљеви да студенти уписују годину за годину чистећи годину, односно 

полажући све испите тако сто ће сакупити свих 60 ЕСПБ, да је оптерећеност студената 

наставом потпуно занемарена у примењивању Закона и да број испитних рокова који је 

предвиђен да се смањује из године у годину потпуно нереалан, обзиром да и даље 

постоје факултети који имају превелики број испита на једној години који у садејству 

са свакодневним обавезама студента на факултетима резултују да већина студената 

нема прилику да сваки испит спреми и научи, а самим тим и положи.  

     Од новог Закона се очекује да ближе уреди, односно остави могућност 

универзитетима да сходно својим потребама и потребама факултета званично уведу 

поред редовних и ванредне рокове, да се регулише уписна политика на факултетима, 

да се појача контрола акредитације универзитета и нових студијских програма, као и да 

се поново изврши пондерација бодова по предметима на факултетима, обзиром да 

знамо да је на многим факултетима она нереална, а самим тим имамо ситуацију да 

многи студенти савладају и преко 80 посто градива, а немају прилику да буду 

рангирани у квоту за буџетске студенте. 

5) Реформа Високог образовања није завршена, ни на почетку ни на крају, тако да је са 

наше тачке гледишта негде на средини.  

6) Оправдали су у многоме. Имамо ситуацију да су студенти данас независни у свом 

деловању и одлучивању, оснивањем СКОНУС-а имамо повезаност студената и 

студентских представника између универзитета Србије и заједнички наступ пред 

Министарством и Владом Србије, у остваривању својих права, СКОНУС је данас 

незаобилазни фактор у процесу доношења свих одлука које се тичу и које су у вези са 

студентима и студирањем у Србији, препознати од стране разних фондација из 

иностранства и Европских институција СКОНУС данас гледају као институцију кроз 

коју многи могу да повежу студенте Србије са студентима из других земаља, као и да 

инвестирају у студентске пројекте и идеје, као и у развој знања и вештина. Са друге 

стране студентски парламенти као тела факултета и универзитета имају утицај на 

доношење наставних планова и програма, утицај на студентски стандард, као и процес 

доношења одлука у избору ректора и декана. Оно што је и најбитније, да данас свако 

има право да бира и да буде биран на изборима за студентски парламент, а самим тим и 

да свако појединачно учествује у процесу доношења одлука.  
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7) Мобилност студената је занемарљива, она практично не постоји ако говоримо на 

нивоу једног универзитета (између факултета) или између универзитета у Србији,  а 

што се тиче одлазака наших студента у иностранство, она постоји, али је у односу на 

број студента који студира у Србији (око 250.000 студената) практично занемарљива. 

 

- Председник Студентског парламента Универзитета у Београду Александар 

Јовић 

1) Шта су по Вашем мишљењу главни циљеви  реформе високог образовања у Србији? 

- Реформа високог образовања у Србији требало је да донесе ефикасније високо 

образовање, хармонизовано са европским политикама развоја високог образовања, 

најоштије исказаним у Болољској декларацији. Увођење ЕСПБ бодова, као мерило 

оптерећења студентског рада, представљао је начин да се квантификују ефекти промене 

парадигме високог образовања, односно постављања студента у центар процеса учења. 

 

2) Како оцењујете досадашње резултате и ефекте реформе у области своје струке и 

науке? 

- Чини се да се у природним наукама најлакше прешло на нови модел континуираног 

оцењивања студената. Постојање предиспитних активности и обавеза студената током 

трајања наставе и пре ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године, 

искоришћено је да се без већих потреса пређе на континуирано оцењивање студената. 

Самим тим постигнуто је да се све предиспитне активности студената урачунавају у 

укупну оцену студента на предмету, да се реши већина проблема са тзв. „уским грлима“, 

као и да се стварно оптерећење студената на појединачним предметима у доброј мери 

прилагоди вредношћу додељених ЕСПБ бодова. 

 

3) Колико и како студенти и професори сарађују на томе? 

- На почетку се све сводило на формализам учешћа студената у свим органима и телима 

у процентима прописаним Законом. Временом се из те формалне укључености студената 

у процесе доношења одлука прешло на суштинску укљученост. Ово подразумева да су 

студенти стално присутни код доношења одлука, да се ставови студентских 

представника третирају на исти начин као и ставови наставног особља, да студенти 

активно учествују у бројним анкетирањима студената о квалитету студијског програма, 

наставнног особља, ненаставне подршке, упраљању установама, студентском 

оптерећењу, не само као неко ко попуњава анкете, већ као учесници у организовању 

анкетирања, прикупљању, обради и анализи резултата студентских вредновања, али и 

предлагања могућих решења за уочене проблеме или слабости у систему. 

 

4) Како објашњавате контрадикторност: Србија је 2007. године у Лондону на 

министарској конференцији о високом образовању (где се оцењивало оно што је 
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урађено у реформи у земљама потписницама Болоњске декларације)  добила оцену 4, 

да би на наредним конференцијама те оцене падале. Истовремено се Универзитет у 

Београду нашао 2012. на Шангајској листи међу 500 најбољих на свету, где се и сада 

налази. Истовремено је на све бољим позицијма и на другим листама? 

- Треба имати на уму да су критеријуми за рангирање, односно индикатори за 

оцењивање, прилично различити када се говори о рангирању универзитета на светским 

листама и оцењивању напретка високог образовања поједине земље између две 

министарске конференције земаља потписница Болољске декларације. Код првих 

превагу имају параметри који вреднују квалитет научно-истраживачког рада, а код 

других параметри који условно вреднују квалитет наставног процеса, мерећи при томе 

само помак који је учињен у високом образовању поједине земље између две 

министарске конференције на реализацији циљева исказаних у министарским 

коминикеима/декларацијама. Позиција Универзитета у Београду на Шангајској и 

сличним листама показује да Универзитет у Београду има добар научно-истраживачки 

потенцијал, стручан и компетентан наставни/научни кадар, чији резултати истраживања 

и научног рада не заостају за светским. Са друге стране, константан пад оцене високог 

образовања Србије у болоњском процесу (сада европском простору високог образовања 

- ЕПВО), показује да не постоји системско праћење евопских политика и праваца развоја 

високог образовања у ЕПВО од стране наших надлежних институција, да се не 

предузимају радње и активности како би се договорени циљеви кроз министарски 

коминике / декларацију постигли и у Србији, да се не чини довољно на примени 

усвојених закона и подзаконских аката, те да се сви заједно не трудимо довољно да 

контнуирано радимо на развоју високог образовања и успостављању „културе 

квалитета“ у истом. Оцена на Лондоснкој конференцији била је оцена пре свега за 

новодонети Закон о восоком образовању у 2005. години, који је апсолутно усклађен са 

болоњским приципима и европским директивама и стандардима, што је важно 

напоменути, и за успостављање разних независних тела, као и студентских 

представничких тела. 

 

5) Можемо ли да постанемо друштво засновано на знању и да ли је реално да 

достигнемо оно што је задато – да до 2020. године  40% популације има високо 

образовање? Где смо сад? 

- Треба нагласити да Евроска стратегија развоја 2020 подразумева да до 2020. године у 

Европи буде 40% високо образованих у популацији између 30 и 34 године старости, као 

и да смо ми као земља прихватили као свој циљ 38,5 %. Имајући у виду да ће 2020. 

године између 30 и 34 године старости имати генрације рођене између 1986. и 1990. 

године, односно генерације које су одавно студенти генерација, које је требало да заврше 

своје основне студује, тешко да ту може још нешто да се уради. Једино што у овом 

тренутку може да се уради јесте да се анализира колики је био обухват завршених 

средњошколаца високим образовањем, колико је студената из ових генерација отпало из 

система високог образовања из разних разлога а колико успело да заврши своје студије 

у року. Оно што је предност јесте да укупан расположив број места на основим студијама 

(академским и струковним) на нивоу између 55.000 и 60.000 када се саберу 
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високошколске установе чије су основачи Република, правна и физичка лица, а да се у 

генерације од интереса рађало између 70.000 и 80.000 деце. Једино је питање колики смо 

проценат средњошколаца мотивисали и омогућили им да упишу неки студијски програм 

високог образовања и колико њих је успело да „стигне“ до дипломе. Међутим, унапред 

задати проценти се могу постићи на овакав или онакав начин, уз очување квалитета или 

уз урушавање квалитета, као и сама пролазност на студијама, и они ни на који начин 

нису гарант да ћемо постизањем 38,5 % или 40 % високообразованих постићи да будемо 

друштво заснованона знању. Плашим се да смо тренутно далеко од тога, без обзира на 

све успехе наших студената, наставника, установа, високог образовања као целине, или 

развоја појединих привредних гранa, попут ИТ сектора. 

 

6) Да ли је и зашто Закон о високом образовању морао да претрпи измене и допуне на 

почетку готово сваке академске године? Шта је заиста кочило његову пуну примену? 

- Основни разлог је, као и случају пада оцене на министарским конференцијама, због 

нашег нечињења. Током сваке дискусије и рада на изменама и допунама Закона о 

високом образовању договаране су одређене мере и активности које морају да буду 

спроведене у прелазном периоду како би се избегла нова померања рокова за потребан 

период адаптације система, односно продужетка „прелазног стања“. Међутим, након 

усвајања измена и допуна Закона као да сви забораве на договоре и обавезе. 

Министарство заборави да спроведе надзор, установе да преиспитају своје студијске 

програме, студенти да ураде анализу студентског оптерећења, наставници да 

преиспитају своје предмете. И тако док се не приближи новоуспостављени рок за 

прелазна решења, до новог протеста, до нове измене и допуне Закона. Оно што је увек 

главни кочничар је страх људи од промена, и жеља да се супротстави променама, иако 

је реч о делу друштва – академској заједници, која треба да буде мотор промена и 

реформи, јер најтеже је променити свест и навике људи. 

 

7) Уплив политике - има ли је међу професорима и студентима и на који начин? 

- Политика је свуда око нас и немогуће је избећи покушаје уплива политике међу 

студенте и наставнике. Омладине политичких партија, виде студентске парламента као 

својеврсну вежбу за „прави парламент“; борбе у студентској политици, као тренинг за 

будуће борбе на политичкој сцени; „освајање власти“ у студентским парламентима као 

прилику да се докажу и покажу партијским централама; организовање студентских 

протеста, често без суштинских захтева, против политичких неистомишљеника, као 

прилику за напредовање у странци, а руководства тих партија као прилику за обрачун са 

политичким противницима. У свему томе студенти и њихови искрени захтеви за 

променама и реформама постану жртве политичких интереса појединаца. Са друге 

стране, политичка елита жели да на управљачким позицијама високошколских установа, 

институција, органа и независних тела види подобне особе, које неће „много да 

таласају“, па се труди да на разне начине утиче на изборе унутар академске заједнице. 
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8) Аутономија универзитета: Колико је универзитет заиста аутономан  и зашто још 

немамо интегрисане универзитете? 

- Аутономије се често погрешно тумачи. Универзитетска аутономија у основној својој 

мисији јесте да олучује шта ће и како ће да „учи“ студенте. Он наравно није независан 

финансијски, што му често онемогућава да износи своја мишљења и ставове, без страха 

од могућих реперкусија. 

- Интеграција универзитета у Србији је актуална, али не баш популарна тема, од 

доношења Закона 2005. године. Међутим, код нас се интеграција, често поистовећује са 

централизацијом и „заједничком касом“. Због тога постоји велики отпор факултета 

интеграцији универзитета. Чињеница да факултети као правна лица постоје преко 50 

година, довела је до тога да се суштински нико, ни наставници ни студенти, не осећа 

делом универзитета већ делом факултета, па имамо професора тог и тог факултета, а не 

универзитета, иако их у звање наставника управо бира тај исти универзитет; и студента 

тог и тог факултета, али не универзитета. Ово је посебно изражено на државним 

универзитетима. Мора се ипак признати да се последњих година то стање лагано мења 

и све присутнији је код студената осећај припадности одређеном универзитету. Међутим 

због великог отпора сваки покушај да се кроз разне пројекте, програме и форуме 

осмисли модел интеграције универзитета унапред је био осуђен на пропаст. 

 

9) Да ли и са којим јапанским универзитетом сарађује ваш универзитет (факултет)? 

- Универзитет у Београду има потписане споразуме о сарадњи са: Hokkaido University, 

Hiroshima University, Meiji University, Okayama University, Saitama University, Tokyo 

University of Foreign Studies. 

 

10) Шта је циљ образовања у Србији (у склопу развојне стратегије Србије)? Како 

видите Србију кроз 20 година, шта ће се у Србији производити (како и за кога – извоз)?  

- Циљ високог образовања не би требало да буде производња „фах идиота“, који су 

обучени да раде неки конкретар ускоспецијализован посао на некој „покретној траци“, 

већ да ствара академске грађана способне да промишљају, критички посматрају и 

анализирају појаве око собе, самокритичне, стручним у погледу знања, вештина и 

компетенција у појединим областима, који ће бити способни да раде и стварају, 

предлажу решења и промене, буду део демократског друштва заснованог на знању. 

Имајући у виду да се свет све више окреће услужним делатностима, без обзира на 

покушаје реиндустријализације земље, и у Србији је присутан тај тренд. Верујем да ће 

Србија и за 20 година бити земља која ће извозити произвде из ИТ сектора, али и „памет“ 

кроз одлазак младих и школованих људи. 

 

11) Да ли медији (пре свега РТС, као јавни сервис) скрећу пажњу и стварају климу која 

погодује образовању и реформи образовања? 
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- РТС је свакоко једини медији који са разумевањем, без сензационализма ако изузмемо 

пар изузетака, покушава да скрене пажњу јавности на важност, али и проблеме високог 

образовања, промовише реформу високог образовања. Нажалост, чини се да јавност није 

заинтересована за ову тему. 

 

12) Колико сте гледали и колико гледате ТВ програме, односно емисије које говоре о 

високом образовању? 

- Редовно пратим емесије које се баве високим образовањем. 

 

13) Читате ли текстове о високом образовању на сајтовима и да ли их коменатишете? 

- Редовно читам текстове о високом образовању и образовању генерално, али их не 

коментаришем. 

 

14) Колико је важна спрега између академске заједнице, Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја и новинара? 

- Веома важна. Новинари су ти који могу да утичу на креирање јавног мњења. Сведок 

сам бројних извештавања нестручних и незаинтересованих новинара о темама из 

високог образовања, којима се преноси сасвим погрешна порука. Често, управо због 

незнања новинара, у медијима освану сензационалистички наслови који заправо немају 

везе са истином. 

 

Студенти - додатна питања: 

- Шта су студенти добили у периоду од 2007. до 2012 године? 

- Ефикасније студије, студентска представничка тела, могућост да утичу легално на 

доношење одлука у високом образовању. 

 

- Да ли су формирана сва тела предвиђена Законом о високом образовању? 

- Јесу. Једини је проблем што поједина успостављена тела немају механизме за 

деловање прописане Законом, па у неким случајевима служе само као декор. 

 

- Када стиже Закон о студентском организовању? 

- Прича о Закону о студентском организовању актуелан је још од 2005. године и 

доношења Закона о високом образовању. Међутим, сама тема Закона о студентском 

организовању, више и није тако актуелна, јер се положај студентских организација, 

струковних организација, студентског парламента и студентских конференција 

искристалисао током ових годна примена Закона о високом образовању, па се 

поставља и питање да ли је и коме он потребан. Проблем механизама за деловање 

студентских представничких тела може да се реши и Законом о високом образовању, 

а студентска удружења и сада функционишу по Закону о удружењима грађана. 
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Мислим да заправо (не)доношење закона о студентском организовању никога 

претерано не тангира, јер никога и не спречава да постоји и делује, самим тим то је 

тема која се често користи само у политиканству студентских и политичких 

представника. 

 

- Шта су показале измене постојећег Закона и шта можемо очекивати од Новог 

закона, односно какав нам је Закон потребан? 

- Измене и допуне Закона о високом образовању показале су да постоји велики отпор 

да се неке суштинске промене изведу. Да и студенти и наставници нису спремни да 

учине напор да нешто конкретно у вези студентског оптерећења ураде, већ да је 

свима лакше да се трајање прелазних одредби пролонгира. Знајући да је Закон о 

високом образовању генерално гледајући добар, могућим новим Законом треба само 

отклонити аномалије откривене применом постојећег Закона и поједине одредбе 

прилагодити реалним условима живота и рада на високошколским установама у 

Србији. Такође, треба порадити на механизмима који омогућавају примену 

законских норми и спречавају, односно кажњавају, могуће злоупотребе. 
 

-            Где смо у Болоњском процесу? 

-        Када се реално сагледа наше високо образовање није и ништа горе ни ништа 

боље од образовања у осталим земљама потписницима Болоњске декларације. 

Наше образовање суочава се са истим проблемима и недоумицама као и остала у 

Европи. Квалитет нашег високог образовања и даље је на завидном нивоу, што 

најбоље показују резулати наших студената, који одлазе у оквиру студентске 

мобилности на неки од европских или светских универзитета. Оно што нама 

недостаје јесте системска подршка даљем развоју високог образовања и 

континуирано праћење промена у европском простору високог образовања и сталан 

рад на унапређењу нашег простора високог образовања. 

 

- Kолико су студентски парлемент и СКОНУС оправдали своју сврсисходност? 

- Студенти су својим представничким телима добили прилику да постану део 

доношења одлука на институционалном нивоу, дакле без потребе за штрајковима, 

зборовима и могућности да се учешће студената у процесима доношења одлука 

битних за студенте заснива на доброј вољи управа високошколских установа, или 

осталих тела и органа. Питање је колико су студенти успели да искористе ову 

прилику, као и какве су могућности студентских представничких тела да реагују на 

неуважавање студентских ставова. Рекло би се да студенти нису у довољној мери 

искористили успостављање студентских представничких тела, али и да закон није 

предвидео ни механизме којима би ова тела деловала. 

 

- Стварна мобилност студената? 

- Мобилност студената је мала и сигурно није изражена у оној мери у којој бисмо 

волели да буде. Међутим поред реалних бирократских баријера и потешкоћа на које 

студенти могу да наиђу, мобилност пре свега зависи од жеље и воље самих студената 

да искористе могућности које постоје. Могућности за мобилност студената кроз 

разне програме, који је финансирају, је значајна, али свуда се захтева да студент буде 

активан и сам се потруди око организовања пута, боравка и студирања; и то је нешто 
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што је исто свуда у Европи. Друга ствар је реална жеља студената не да путују, него 

да студирају негде у иностранству. По истраживањима није велики проценат оних 

који би волели да студирају ван земље.     

 

 

 

       Прилог 10 – Анкета са учесницима Конференције о Јапану (Nihongo Kyōiku 

Renraku Kaigi)   у Андрићграду 

              

 
1. Is your faculty cooperating with some Serbian university and if it is, with which one? What does 

that cooperation imply? When does it date from? What are the results and what are further steps? 

(What is the next step in our cooperation?) 

あなた様が所属されている大学は、セルビアの大学と提携もしくは協定を結ばれていますか

。もし、結ばれている場合は、どちらの大学ですか。また、可能であれば協定内容もお書き

ください。それから、その具体的な成果はございましたか。 

Ａ. 

10 odgovora: いいえ、結んでいません。(Ne sarađuje ni sa jednim univerzitetom u Srbiji) *1 

1 odgovor: わかりません。(Ne znam) 

1 odgovor:退職しましたが、協定はあったと思います。内容や成果はわかりません。 

                    (Više ne radim na univerzitetu, ali mislim da postoji saradnja. Detalji i rezultati mi nisu 

poznati) 

1 odgobor(*1):協定を結びたいです。京都外国語大学です。可能性はあるでしょうか？ 

       可能性があれば中西までご連絡ください。中西:k_nakani@kufs.ac.jp 

                         (Želim da uspostavim saradnju sa vašim univerzitetom. Ja sam sa 京都外国語大学.  

        Da li postoji mogućnost za to? Ako postoji mogućnost, kontaktirajte me.  

        Nakanishi:k_nakani@kufs.ac.jp) 

 

 

2. Were there higher education and curriculum reforms in the period from 2007 till 20212 in your 

country? When was the last reform? If there was a reform, how do you estimate results and effects of 

higher education reform in your specific field and science, so far? 

お住まいの国で、2007年から2012まで高等教育やカリキュラム改革はございましたか。もし

、改革が行われた場合、最後に行われたのはいつごろでしたか。また、高等教育改革の成果

や効果をどのように推定して、お考えですか？ 

Ａ. 
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6 odgovora:行われた。(Da) 

   -2 odgovora: BAの導入。時期は別々、またはわからない。 

       (Uveden je BA program. Ne svuda u isto vreme, detalje ne znam.) 

   -1 odgovor:国立大学の独立行政法人化が行われた。 

                            (Izvršena je nezavisna administrativna korporacija državnih univerziteta) 

   -1 odgovor:2013年国立大学改革プラン。各学部がミッションを再定義。 

       (2013. godine – plan reformi na državnim univerzitetima.  

                            Svaki fakultet je redefinisao misiju)     

       2014年国立大学法人化。各大学が6年計画を立てて実行。 

       (2014. godine izvršena je nezavisna administrativna korporacija državnih 

                    univerziteta. Svaki univerzitet je napravio i sprovodi šestogodišnji plan.) 

       結果：以前よりも教育・研究の質が落ちる。 

       (Rezultat: kvalitet obrazovanja i istraživanja je lošiji nego ranije) 

                   

   -1 odgovor:2014年。(2014. godine)  

   -1 odgovor:小さい改革は何度もありました。成果や効果には否定的です。 

       (Bilo je malih reformi u nekoliko navrata. 

                              Efekat i rezultat tih reformi je nagativan) 

 

2 odgovora:ありません。※一部読めない。アンケート用紙に赤い丸マークしてあります。 

                            (Ne. *Ne mogu da pročitam. Obeležio sam crvenom olovkom papir.) 

2 odgovora:わかりません。(Ne znam) 

2 odgovora:未回答 (Prazno) 

 

 

3. To what extent and how are students and professors cooperating, primarily on these issues?( 

primarly in curriculum reform). 

主にこれらの問題について、学生と教授がどのような協力関係にありますか？（主にカリキ

ュラム改革など）。 

Ａ. 
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4 odgovora: 何かある (Postoji saradnja) 

   -1 odgovor:ドイツはBAありませんでした。導入されたBAは3年間です。 

        BAだけ修了して卒業し、就職する学生の実務的な履修科目が多くなりま

した。 

                        (U Nemačkoj nije postojao BA program. Sada BA program traje 3 godine.  

                         Sa završetkom BA programa, može da se diplomira i nađe posao 

                          i zbog toga postoji dosta prakse u nastavnom planu i programu.) 

   -1 odgovor:事前にオリエンテーションはしませんが、 

        やりながら学生の様子を見ながら、緩やかに修正しています。 

        (Ne treba raditi orijentaciju studenata na početku,  

                                  već tokom rada sa njima i posmatranja, treba ih polako usmeravati.) 

   -1 odgovor:不定期に学生と話し合いを行い、カリキュラム改革に役立てています。 

                   (Obavljati rzgovore sa studentima s vremena na vreme može pomoći u reformi 

nastavnog plana i programa.) 

   -1 odgovor:カリキュラム改革は、あったとしても、基本的に教師が行います。 

                       (Ako dođe do reformi u nastavnom planu i programu, generalno će morati da ih 

spovedu profesori.) 

               *nije rekao da li ima saradnje između profesora i studenata ili nema 

4 odgovora:特になし。(Ne posebno) 

2 odgovora: わかりません。(Ne znam)  

2 odgovora:未回答 (Prazno)          

 

4. For the countries aspiring to, what do you think, how to become society based on knowledge, and 

for those societies that are already based on knowledge, how to preserve it? What are by your opinion 

highest values of your higher education system and universities? 

どのような知識に基づいて社会を構築し、何を思い、どのような国を目指すべきとお考えで

すか。また、既に「知識」に基づいている社会を維持するために、どのようなことを行って

いけばよいでしょうか？あなたの高等教育制度と大学の最高価値についてどのようにお考え

でしょうか？ 

Ａ. 

 

8 odgovora: 未回答 (Prazno) 

      * Mislim da ne mogu kratko da odgovore na ovo pitanje. 
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1 odgovor: わかりません。(Ne znam)  

1 odgovor: 正しい良識に基づいた社会を作るべきだと思います。 

                      (Mislim da treba da formiramo društvo zasnovano na tačnom znanju.)  

1 odgovor: 各国がそれぞれ特色を持つこと。似たような国がたくさんあっても世界は面白く

ならない。 

      人も大学も、自分たちの国が他国にない特色を持つように頑張るべきだ。 

      (Važno je da svaka zemlja ima svoje odlike. Ako postoji mnogo zemalja koje su slične,  

              svet neće biti zanimljiv. Svaki čovek i svaki fakultet treba da uloži trud 

                 u stvaranju posebnih odlika u svojoj zemlji, koje druge zemlje nemaju.)  

1 odgovor: ①日本についての知識、歴史、身体、言語、哲学。 

      (Poznavanje Japana , istorije, tela , jezika, filozofije)  

                   ②社会の中での年令による区切りの廃止、緩和 

                        (Blago ukidanje udaljenosti između ljudi različitih starosnih grupa u društvu) 

 

5. Are media, primarily the public broadcaster, NHK (Japan Broadcasting Corporation), drawing 

attention on higher education and creating favorable environment for its functioning? 

メディア、主に公共放送、NHK（日本放送株式会社）は、高等教育に注目して、高等教育

のために良好な環境作りに一役かっているでしょうか。 

Ａ. 

 

3 odgovora:はい。(Da) 

2 odgovora:少し/たまに。(Pomalo/Ponekad) 

2 odgovora:わかりません。(Ne znam) 

1 odgovor:NHKは一役買っていると思うが、民法はそうとは限らない。 

             (NHK da, ali ostale privatne tv kompanije ne.) 

1 odgovor:No (Ne) 

1 odgovor:あまり関係ないと思う。メディアは一般市民（高等教育を受けていない人）に対

するサービス。 

     (Mislim da uopšte nema veze sa tim. Mediji su servis za obične građane 

                                                – ljude koji nemaju visoko obrazovanje) 

1 odgovor:扱ってはいるが、まだまだ少ない。東京オリンピックを成功させるためにも、 
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     もっともっと日本の学習者を増やす必要がある。日本の学習者が増えれば観光客

も増えし、 

     経済効果も大きい。 

                   (Postoji, ali ne toliko mnogo. Da bi Olimpijske igre u Tokiju bile uspešne,  

                    treba da povećamo broj studenata još više. Ako se poveća broj studenata u Japanu,  

                     povećaće se broj turista i to će proizvesti veliki ekonomski efekat.) 

1 odgovor:未回答 (Prazno) 

 

6. Do you watch TV broadcasts or programs that are dealing with higher education? (the programs 

about complete higher education's policy). 

あなたは高等教育に関するテレビ放送や番組を見ますか （高等教育の政策に関する番組な

ど）。 

Ａ. 

 

4 odgovora:はい。(Da) 

1 odgovor:NEWSにあれば（見る） (Ako ima na vestima) 

1 odgovor:ごくたまにラジオで放送大学の講義を聞きます。 

                  (Baš ponekad slušam obrazovni program na radiju 放送大学) 

1 odgovor:あまり見ない。新聞記事は読む。 

                  (Skoro uopšte ne gledam, ali čitam o tome u novinama.) 

1 odgovor:見るチャンスがあったら見ます。 

     ただ、現在、ドイツ在住のため、見るチャンスがありません。 

     NHKなら、オンデマンドで見ることができます。 

     近々オンデマンド登録しようと思っています。 

                    (Ako postoji šansa, gledaću, ali sada živim u Nemačkoj tako da nema šanse.  

                     NHK mogu da gledam on-demand, tako da ću uskoro da se pretplatim za to.) 

3 odgovor:見ません。(Ne gledam) 

1 odgovor:テレビがありません。(Nemam tv) 

 

7.Do you read texts about higher education on internet and do you comment on them? (the text about 

complete higher education's policy). 
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あなたはインターネットで高等教育に関するテキストを読むことはありますか。また、その

ような記事にコメントすることはありますか（高等教育の政策に関する文章など）。 

Ａ. 

 

9 odgovora:はい。(Da) 

   -5 odgovor:読むことはあるが、コメントしたことはない。 

              (Čitam, ali nikad ne komentarišem.) 

   -3 odgovor:読むし、コメントもすることがある。 

              (Čitam i komentarišem ponekad.) 

   -1 odgovor: はい。(Da) 

           

3 odgovora:ありません。(Ne) 

 

8. How important is linkage between academic community, the Ministry of education and journalists? 

学会、教育、報道の３つの連携は重要だと思いますか。 

 

Ａ. 

 

12 odgovora:重要だと思う(Mislim da je važno) 

   -10 odgovor: 重要だと思う(Mislim da je važno) 

   -1 odgovor:報道のレベルがきちんとしていれば有効。 

       (Ako je pravo novinarstvo u pitanju, važno je) 

   -1 odgovor:重要。日本語学習者を世界で増やすためにはメディアの取材が絶対に必要だと

思います。 

       日本のアニメや任天堂のゲームソフトなどを安価で海外へ流出させると、 

       いずれ日本経済に還元されます。 

       (Važno je. Neophodno je da bi se povećao broj studenata japanskog jezika u svetu.  

                             Ako se japanske anime i Nintendo igrice prodaju u inostranstvu po nižim cenama,  

                              to će se u svakom slučaju u budućnosti vratiti japanskoj ekonomiji. 
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 Прилог 11 - Анкета са професорком др Yoshie Naya у Јапану 

 

先生方へ 

お世話になっております。 

セルビア共和国ベオグラード大学文学部のディヴナ・トリチコヴィッチです。この

度は本学 にて博士課程の学生の一人、ナタリア・シナディノヴィッチの研究アンケ

ートにご協力頂きたくご連絡させていただきました。 

皆様、大変お忙しい時期であり、誠に恐縮ではございますが生徒のために添付ファ

イルのアンケート／インタビューにご回答いただければ幸いです。ナタリアの研究

テーマは「Social media and higher education reform, in Japan and Serbia （日本

とセルビアにおけるソーシャルメディアと高等教育改革）」です。アンケート及び

論文テーマの内容に精通していらっしゃる先生がおりましたら、ぜひともご協力お

願い申し上げます。 

また、こちらのアンケートは生徒の皆様にもご協力頂けると、より良い論文が作成

できますので生徒の皆様にもご協力いただけますよう重ねてお願い申し上げます。 

ご回答いただいたアンケートはナタリア( natalija.sinanovic@rts.rs ) もしくは私（

divna.trickovic@gmail.com）までメールにてお願いいたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ディヴナ・トリチコヴィッチ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

先生方へ 

突然のアンケート、ご協力頂きまして大変感謝しております。 

 ベオグラード大学の博士過程のナタリヤ・シナノヴィッチと申します。博士論文のテーマは「Social 

media and higher education reform, in Japan and Serbia （日本とセルビアにおけるソーシャルメディア

と高等教育改革）」で、一つの章は「Education through the views of students, professors, ministers, 

journalists and editors（学生、教師、大臣、ジャーナリストと編集者の視点からの教育）」となっており

ます。大変お忙しい中、恐縮ですが私の研究のためにぜひ、ご協力お願い申し上げます。 

 

以下の質問に日本語もしくは英語にてお答えいただければと幸いです。  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ナタリヤ・シナノヴィッチ 

mailto:natalija.sinanovic@rts.rs
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言語文化学部 ベオグラード大学 

１．貴学はセルビアの大学と提携していますか？提携していらっしゃる場合、どちらの大学と提携してい

ますか？その提携/協力はどんな意味がありますか？いつからですか？その成果と将来的目標 は何でしょ

うか？ 

提携していません。“Nisu povezani.“ 

 

２．日本には2007年から2012にかけて高等教育とカリキュラムの改革が起こりましたか？最後の改革はい

つでしたか？もし、改革があったならば、その成果と影響は貴方様の専門分野でどのような意味がありま

したか？ 

専門ではないので、わかりません。“Pošto nisam stručnjak, ne znam.“ 

大学のカリキュラムは各大学が行うものだと思いますが、ご質問の意図は何でしょうか？ „Mislim da svaki 

univerzitet za sebe pravi kurikulum, ali koji je cilj/namera ovog pitanja?“ 

本学の場合は、約4年に1度カリキュラム改訂を行っています。“U slučaju našeg univerziteta kurikulum se 

revizira/ispravlja na otprilike svake 4 godine.“ 

最近は、初年次教育の充実、そこから専門演習へのつながり、専門コースのカリキュラム上のわかりやす

さなどを考慮して行われました。 

„U poslednje vreme se to radi uzimajući u obzir ispunjenost prve godine obrazovanja pa njene veze sa 

stručnim usavršavanjem, i lakom razumljivošću stručnih kurseva u kurikulumu.“ 

 

３．貴学では学生と教師との協力はどんな形で行っていますか？（特にカリキュラムの改革に関して） 

カリキュラムの改革に関してとなると、「学生と教師との協力」というものはないと思います。“Mislim 

da u vezi sa reformom kurikuluma ne postoji nešto što bi se nazvalo „saradnjom učenika i nastavnika““. 

 

４．社会に知識が根づいた国を造ろうとしている国に対して何かお勧めできることはありますか？または

既に知識が社会に根づいている国はどのように、その状態を維持することができると思いますか？貴方様

のご意見では高等教育システムと大学の最高の価値は何だと思いますか？ 

ご質問の意味がわかりにくいのですが、知識というものは絶対的・普遍的なものではないため、常にそれ

が正しいものであるか検証しながら用いることが重要だと思います。“Ne razumem šta je cilj ovog pitanja, 

ali budući da „znanje“ nije nešto što je apsolutno i univerzalno, mislim da je važno koristiti ga uz stalnu 

proveravu toga da li je ono tačno ili ne.“ 

大学の価値は、コミュニケーション能力、問題解決能力、自律的に学ぶ力等、21世紀型スキルを身につけ

させること。“Vrednost univerziteta je u sticanju veština neophodnih za 21. Vek: sposobnost komunikacije, 

sposobnost rešavanja problema, sposobnost samostalnog učenja i sl.“  

 

５．メディア、特に公共放送局（ＮＨＫ）は高等教育に充分注目していると思いますか？高等教育のため

に望ましい環境構築に貢献していますか？ 



 
 
 
 

167 
 

メディアが特に高等教育に注目しているとは思いません。NHKは教養番組を多く制作していると思います

が、それは高等教育という特定のターゲットを意識したものではないと理解しています。“Ne mislim da 

mediji obraćaju posebnu pažnju na visoko obrazovanje. Mislim da NHK pravi dosta obrazovnog programa, 

ali smatram da to ne spada pod specifičnu kategoriju „visoko obrazovanje“. 

 

６．高等教育に関するテレビ放送または番組をご覧になりますか？ 

ほとんど見ません。“Uglavnom ne gledam.“ 

 

７．高等教育に関する記事をインターネットなどでお読みになりますか？また、その記事にコメントする

ことはございますか？ 

記事が出ていれば読みますが、コメントはしません。“Ako se pojavi u formi članka, pročitam, ali ne 

komentarišem.“ 

 

８．学界、文部科学省とジャーナリストの繋がりはどれくらい重要だと思われますか？ 

そういうことを考えたことはないのですが、学界や文部科学省の施策を広く知らしめるためには、ジャー

ナリストの力が必要だと思います。“O tome nisam razmišljala, ali da bi politika akademskih krugova i 

Ministarstva prosvete bila široko poznata, neophodna je pomoć novinara.“ 

ただし、ジャーナリストは中立であるべきであり、「繋がり」は「癒着」であるべきではないと思います

。 

„Međutim, važno je da su novinari neutralni i trebalo bi da ne postoje „veze“ i „pristrasnosti“.“ 

 

Dear and Highly Esteemed Professor, 

The theme of my PHD thesis is ''Social media and higher education reform, in Japan and 

Serbia''. Since one chapter is about '' Education through the views of students, professors, 

ministers, journalists and editors '' I would like to ask you to respond on the following 

questions: 

 

1. Is your faculty cooperating with some Serbian university and if it is, with which one? What 

does that cooperation imply? When does it date from? What are the results and what are 

further steps? 

2. Were there higher education and curriculum reforms in the period from 2007 till 2012 in 

your country? When was the last reform? If there was a reform, how do you estimate results 

and effects of higher education reform in your specific field and science, so far? 

3. To what extent and how are students and professors cooperating, primarily on these issues 

(primarly in curriculum reform)? 

4. For the countries aspiring to, what do you think, how to become society based on 

knowledge, and for those societies that are already based on knowledge, how to preserve it? 

What are by your opinion highest values of your higher education system and universities? 

5. Are media, primarily the public broadcaster, NHK (Japan Broadcasting Corporation), 

drawing attention on higher education and creating favorable environment for its 
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functioning? 

6. Do you watch TV broadcasts or programs that are dealing with higher education? (the 

programs and texts about any part of the higher education's policy) 

7.Do you read texts about higher education on internet and do you comment on them? 

8. How important is linkage between academic community, the Ministry of education 

and  journalists? 

 

With respect, 

Natalija Sinanovic 

the Faculty of Philology PHD candidate, University of Belgrade 

 

Прилог 12 – анкета са професором Сузуки Мићитаком (Савом) 

Некада професор на Универзитету Окајама, сада професор Тohoku Gakuin University, 

где предаје историју уметности. 

Одговорио је на питања поново му поставњена после две-три године, 19. марта 2019. 

после предавања на Филолошком факултету УБ, које је одржао на српском језику под 

називом „ Идол у јапанској култури, Но драма и дете“. Одговарао је на иста питања као 

и његове колеге у Андрићграду.... 

1. Да ли Ваш факултет сарађује са неким универзитетом у Србији и ако сарађује са 

којим? Шта подразумева та сарадња? Од када датира? Какви су резултати и који су 

будући кораци сарадње? 

    Садашњи универзитет (Тohoku Gakuin University) још нема договорену сарадњу са 

Универзитетом у Београду. Јапански универзитети желе гобализацију, па моја посета 

има за циљ предавање и истовремено уговор са вашим универзитетом, размену 

студената (договор са деканком Љиљаном Марковић и ректорком Иванком Поповић). 

Сендаи је највећи град на Северу Јапана, па могу да га препоручим српским 

студентима да дођу. 

    Универзитет (Тohoku Gakuin University) је протестантски. Морамо да учимо од 

почетка - Кјеркегор је показао поштовање за Јована Златоустог. Ако могу да пошаљу 

студенте овде биће добро за њих, навикли смо на homestead– наставу на енглеском 

језику за странце, ко хоће може да почне од почетка да учи јапански језик, добро је 

што можемо да покажемо да је УБ добар и свету. Наш универзитет, за разлику од 

вашег је мањи - има 4 факултета и историју дугу 130 година. 

 

2. Да ли је било реформи високог образовања у периоду од 2007. до 2012. године у 

Вашој земљи? Када је била последња реформа? Какве је ефекте дала у области којом се 

бавите? 

     Има разних и сувише честих реформи. Промени се наслов, не мења се садржај, ако 

радимо озбиљно (ако слушамо, само променимо наслов). Силабуси су обимни, ове 

године не само предавања, него у извештају мора да се пише шта се ради пре и после 

предавања, а имате 15 предавања. Професори морају да троше доста времена на то. 

Универзитет хоће да покаже добро лице министарству. Али то је само формално. 
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Можда је то добра прилика да размислим шта јa дам студентима (резултати и ефекти 

има 5%). 

3. Какав је сарадња професора и студената? Да ли и како сарађују на пољу реформе? 

     Студент ако има захтев – сви универзитети у Јапану морају да слушају. На пример 

ако студенту треба књига, а ње нема, студент пише и одмах је набављају. (Постоји 

сандуче у које студенти у писаној форми траже оно што им је потребно). Средства за 

књиге се планирају на годишњем нивоу. Универзитет хоће да слуша и пре ће да 

послуша студента него професора. Сада има више снага код ректора. Раније је то био 

састанак код професора (само слаби систем) - дискутују дуго и нема резултата. Нећемо 

да трошимо време. Ректор има више одговорности. Ако се нешто лоше деси, онда губи 

свој посао. 70% професора не мисли тако - ми хоћемо да одлучимо сами. Ја мислим да 

је боље да ректор сам одлучује. 

4. Да ли и како можемо да постанемо друштво засновано на знању? Шта су по вешем 

мишењу највише (највеће) вредности високог образовања? 

     Питање много добро. Толеранција и љубав. Обично се мисли да је вера најважнија. 

Толеранција је много важна. Политика увек хоће да направи неки проблем. Северна 

Кореја има проблем! Најважнији циљ је толеранција. 

     Знање може да се добије путем интернета. Ја студента учим да мисли, да размишља. 

40 година имам искуства. Оно што могу да им дам јесте да им покажем како ми 

добијамо резултат, како можемо да стигнемо до њега. На високим школама уче само 

информације. Кажем студенту – притисни стоп и learn by heart. Сви сада брзо долазе до 

информација. Сви имају мобилни и зато је важно да ли је информација права или не.  

5. Да ли медији, првенствено медијски јавни сервис (НХК), скрећу пажњу и стварају 

климу која погодује образовању и реформи образовања?  

  Улога медија НХК много добра – има много паметних младића који раде, има и 

забаве. ИДАТЕН – недељна драма траје 45 минута. То је најбоље. 2020. године  у 

Токију су Олимпијске игре (1964. године су биле исто – говори о томе, гледа са 

женом). 

Само је мали проценат гледаности  - 10%, зато што Недељна драма има 50 година. 

Много добар програм – многи гледају путем интернета. 

6. Колико сте гледали и колико гледате емисије, односно ТВ програме који говоре о 

високом образовању? 

     Политику не гледа, резултате гледа. 

7. Да ли читате текстове о високом образовању и да ли их коментаришете? 

     Интернет мора да се користи паметно. Као увод то је добро. У почетку је много 

коришћен. Можемо да га користимоне као дефинитивно знање.  

Ако радимо нешто, на пример када имамо неки симпозијум, стављамо га на homepage 

универзитета. Стављамо и извештај. То је важан однос. Ако не покажемо резултате, 

онда нико не зна шта радимо. Дајемо саопштење и ми после тога пишемо чланак. Кад 

се вратим на свој универзитет, ја ћу да сазовем састанак. Био сам у Енглеској и бавио 

се истраживањима везаним за 9. век. Неки кажу да треба времена да се све сагледа. 
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Сматрам да треба одмах да се покажу резултати па да се пише озбиљан рад. То није 

приватно путовање. 

      Има програма, има универитет по емисији. Дају сваки дан предавања. 

     Ко нема диплому, гледа и иде једанпут месечно .../вероватно на факултет../ 

      Свака префектура има по емисији Broadcasting university. Окајама префектура, 

Хирошима префектура (Prefectural University of Hiroshima) ...високе школе су 

завршили? 

Домаћица – само хоће да учи и систем проф. је бољи него обичних професора. Пишу 

дисертацију на крају и могу да добију диплому. Има један стар човек. Имао је диплому 

и хоће да учи још? Иницијатива у групи? 

Мобилност студената у Јапану – ако је добар професор, универзитет вишег ранга, 

онда хоће да иде.... последипломски студенти могу са факултета на 

факултет....најважније је којем универзитету припадају... Токијски универзитет је 

најбољи - ако кажеш постдпломски за факутет много тешко - обични људи тако мисле. 

Људима је још увек веома важно са ког сте факултета и са ког факултета потичете. Ако 

је најтежи факултет, значи да се појединац много трудио док је био млад. За 

проучаваоце (претпостављам истраживаче) то је боље јер лакше иде на други факултет. 

Можемо одабрати најбоље професоре за предмет који хоћемо да учимо. 

 Странаца има много више него раније ипак најбољи студенти не долазе у Јапан него у 

Америку, јер јапански универзитет није глобализован. Зато ако хоће да ради на 

светском нивоу боље да иде у САД, Јапан је још затворен. На пример будистичка 

историја уметности – има много добрих дискусија између будизма и догме, али нико 

неће да пише на енглеском. Један мој пријатељ дошао је у Јапан, али не зна јапански, 

тражио је текст на енглеском, али га није нашао (Ам. историја уметности прва књига о 

езотеријском будизму); (езотеријски будизам – shingon budizam) и то је можда 

непромењено, али се надам да ће млади нешто учинити...онај ко учи јапански,  

искуство, искуство говори да неће да иде – ументост је универзална, мора да се 

пореди... разумевање других култура и жеља да разуме друге и начин мишљења... 

Павле (admit) је препознао љубав (љубав, вера, нада)... 

Мићитака не чита новинске текстове о образовању, нити текстове о образовању, каже 

„само практично“: историја уметности – иконе – антроплогија. 

Каже да су приватни универзитети скупљи од државних, да све јапанске породице 

имају проблем када дете хоће да учи, да родитељи узимају кредите, јер нема доста 

стипендија. Има стипендија, али мора да се враћа. „Моја ћерак је почела да студира, 

када радимо као професори не треба да враћа - на крају кажу не треба да врати.“ 

Школарина је на државним око пола милиона јена по години (5 000 долара), а на 

приватним 10 000 долара. Идеја принцип да направе исте приватне и државне по 

години.... 

                                                       The End 
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Прилог 13 – анкета са професором Прадеши Прашантом 

“Online Resources to Explore Japanese Vocabulary” назив је предавања проф. Прадеши 

Прашанта директора Националног института за јапански језик и лингвистику, које је 

одржао 25. и 26. марта на Филолошком Факултету Универзитета у Београду. Том 

приликом одговорио је на упитник.  

1. Да ли Ваш факултет сарађује са неким универзитетом у Србији и ако сарађује са 

којим? Шта подразумева та сарадња? Од када датира? Какви су резултати и који су 

будући кораци сарадње?  

    Ја радим на Националном институту за јапански језик и лингвистику. Наш Инстутут  

нема потписан уговор ни са једним универзитетом у Србији. Планови – да радим 

најбоље што знам. 

2. Да ли је било реформи високог образовања у периоду од 2007. до 2012. године у 

Вашој земљи? Када је била последња реформа? Какве је ефекте дала у области којом се 

бавите? 

     Ја радим у Јапану где су реформе образовања у високом образовању спроведене. 

Реформе су резултирале у већем административном раду него академском. 

3. Какав је сарадња професора и студената? Да ли и како сарађују на пољу реформе? 

     О реформама се одлучује на веома високом нивоу. Професори и студенти не 

развоварају много о њима, и прате их (схватају их) као део своје дужности.  

4. Да ли и како можемо да постанемо друштво засновано на знању? Шта су по вешем 

мишењу највише (највеће) вредности високог образовања? 

     По мом мишљењу квалитетно образовање требало би учинити доступним свим 

грађанима по најнижој могућој цени. Национални универзитети у Јапану то раде у 

великој мери. То се може постићи само ако народ троши новац за образовање мислећи 

да је то инвестиција за будућност. Вероватно Немачка, Скандинавске земље су 

најбоље.  

5. Да ли медији, првенствено медијски јавни сервис (НХК), скрећу пажњу и стварају 

климу која погодује образовању и реформи образовања?  

     НХК је осветљавао празнине, (проблеме) пропусте са којима се универзитети 

суочавају. Добитници Нобелове награде то такође раде, али се чини да то нема великог 

утицаја, барем не у овом тренутку.    

6. Колико сте гледали и колико гледате емисије, односно ТВ програме који говоре о 

високом образовању? 

      Да трудим се да их гледам, кад год је то могуће (кад год сам у могућности). 

7. Да ли читате текстове о високом образовању и да ли их коментаришете? 

     Не много.  

8. Колио је важна сарадња између академске заједнице, Министарства образовања и 

новинара? 



 
 
 
 

172 
 

    Веома је важно да постоји комуникација између академске заједнице, Министарства 

образовања и мас медија. 

 

Прилог 14 – анката са професором Џозефом Халдејном и учесницима скупа 

Европске асоцијације професора јапанског језика под називом „Подучавање 

јапанског језика и културе глобално и локално“ 2019 

1. Is your faculty cooperating with some Serbian university and if it 

 is, with which one? 

No. 

What does that cooperation imply? When does it date 

 from? What are the results and what are further steps? (What is the next 

 step in our cooperation?) 

 

 2.Were there higher education and curriculum reforms in period from 

 2007 till 2012 in your country? 

higher ed: 

http://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail/1372697.htm 

 

When was the last reform? 

2012 

If there was a  reform, how do you estimate results and effects of higher education 

 reform in  your specific field and science, so far? 

There has been a greater concentration on STEM subjects, and at the expense of arts and 

humanities, but the concentration on globalization has been good at underlining how Japan 

sees itself as a country that wants to play a leading role in regional and global affairs. 

 

 3. To what extent and how are students and professors cooperating, 

 primarily on these issues?( primarily in curriculum reform). 

There is a greater focus from both students and teachers at contextualizing work in the global 

sense, and on underlining areas of excellence in Japan as well as cooperative projects. 

English language support is prioritized but it is not universally popular. 

 

 4. For the countries aspiring to, what do you think, how to become 

 society based on knowledge, and for those societies that are already 

 based on knowledge, how to preserve it? 

By ensuring that good work is recognized, amplified, promoted and framed. 

What are by your opinion higher values of your higher education system and universities? 

Japan places a great value on international recognition and cooperation, which respects and 

values foreign input, while also valuing their own unique input. Respect is at the heart of the 

Japanese system. 

 

 5.Are media,primarily the public broadcaster, NHK (Japan Broadcasting 

 Corporation), drawing attention on higher education and creating favorable environment for 

its functioning? 

Yes, I would say that they are, but non-traditional media, social media is becoming far more 

influential. 

http://www.mext.go.jp/en/news/topics/detail/1372697.htm
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 6.Do you watch TV broadcasts or programs that are dealing with higher 

 education? (The programs about comlpete higher education`s policy). 

No 

 

 7. Do you read texts about higher education on internet and do you 

 comment on them? (The text about comlpete higher education`s policy). 

Sometimes, and no, not usually. 

 

 8. How important is linkage between academic community, the Ministry of 

 education and journalists? 

Not important. Education stories are rarely newsworthy. 

 

Prevod ankete sa japanskog jezika sa skupa Evropske asocijacije profesora japanskog 

jezika u avgustu 2019. 

2.pdf 

1 ne mogu da pročitam, ali mislim da piše NO 

2 Ide u lošem pravcu i bojim se kada se posledice budu pokazale! 

3 Nema 

4 （ne mogu da pročitam） 

5 Ne, nije povoljno, već pre igra u suprotnom pravcu. 

6 U poslednje vreme je posebno postalo loše, pa više ne gledam. 

7 Da 

8 Želeo bih pre da ne budu, u zavisnosti od sadžraja povezivanja  

 

3.pdf 

1 Nemaju ugovor. 

2 Ne dešava se reforma ali je planirana za nekoliko godina. 

 3 Koliko mi je poznato nemaju saradnju. 

4 ①Cilja ka zemlji koja prihvata različitost i poštuje individuu ②Koji izvornim 

govornicima japanskog jezika prenosi znanje o gramatici i rečima i sl. ③ mislim da bi 

trebalo prebaciti pažnju sa preterano cenjenog praktičnog znanja na kulturno obrazovanje. Ili 

razdvojiti praktično i humanističko učenje.Razmišljam o ①（Izvinjavam se, ne razumem 

dobro pitanje...）Da li je to smišljeno/namerno tako? 

5 『クローズアップ現代(„Sadašnjost izbiza“)』 je mogla da se koristi na fakultetskim 

predavanjima, ostalo nije korisno. 

6 Ne gledam. 
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7 Ne čitam. 

8 Ne da su povezani (u savezu), već bi trebalo da dobro paze (pažljivo posmatraju) jedni na 

druge.  

 

4.pdf 

Na engleskom je, pretpostavljam da ne treba prevod. 

 

5.pdf 

1 Ne 

2 Nema/ne 

3 Nema/ne 

4 （ne mogu da pročitam） 

5 Ne 

6 Da 

7 Da 

8 Da 

 

6.pdf 

1 Nisu povezani 

2 Mislim da se ne dešava reforma kurikuluma na fakultetu (Japana), od tada 

 3 Ne/nema（Ni za profesore） nema 

4 Ja lično ne znam. Ako se pogleda nizina (verovatno nizak broj) diplomiranih studenata u 

Japana (posebno na periferiji) izleda da Japan nije društvo koji tu stavlja značaj. ←Možda je 

razlog za to pad kvaliteta univerziteta i sudenata nakon proširenja univerziteta 90tih? 

5 Nema 

6 Ne, ne gledam 

7 Da, ali ne komentarišem 

8 Mislim. 

 

7.pdf 

1 Ne 

2 Ne znam 
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3 Ne, nema 

4 Obrazovanje o miru/mirnodopstvu 

5 Slažem se/tako mislim 

6 Da 

7 Čitam, ali ne pišem. 

8 Da 

 

8.pdf 

1 Ne 

2 Ne 

3 Ne, nema 

4 × 

5 Da 

6 Da 

7 Da 

8 Da 

 

9.pdf 

1 Ne 

2 Ne znam 

3 Ne znam 

4 Ne znam. Ne, nema 

5 Sposobnost razumevanja različitih kultura 

6 Ne znam 

7 ne 

8 da 

 

10.pdf 

1 ne, nema 

2 ？ 

3 ne nema？ 



 
 
 
 

176 
 

4 Jače obrazovanje, oslobođenje od školarine 

5 Mislim 

6 Da, gledam 

7 Ne 

8 Da, tako mislim 

 

11.pdf 

1 Nisu povezani 

2 Ima, trenutno se dešava 

3 Studenti nemaju veze sa odlukama oko kurikuluma, ali do granica mogućnosti oslikava 

studentske reakcije i želje 

4 Izgleda da se trude na razne načine da se postigne istinsko zajedništvo 

5 Mislim da rade na širenju informacija 

6 gledam 

7 čitam, ali ne komentarišem 

8 Medije samo koriste, imaju poseban tretman među ovih 3. 

 

12.pdf 

1 Nisam sa nekog univerziteta 

2 ― 

3 Ne, nema 

4 Multikulturno društvo, trening kako da buduće generacije same steknu sposobnost da 

dođu do informacije 

5 Ne mislim tako 

6 Ponekad gledam 

7 Čitam, ali ne komentarišem. 

8 Mislim 

 

13.pdf 

1 No 

2  No 

3  No  Ne uključuje mišljenje studenata 
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4 Cilja ka zemlji zasnovanoj na inovativnim vrednostima kineskog socijalizma. Kao 

podacima za održanje socijalističkog sistema vrednosti. 

5 Yes 

6  Yes 

7  Yes 

8  Yes  
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Биографија аутора 

 

Наталија Синановић је рођена 9.12.1962. године у Београду. Ту је завршила основну 

и средњу школу за културу и информисање “Димитрије Туцовић”/ ХII београдска 

гимназија/, новинарски смер. На Филолошком факултету Универзитета у Београду 

дипломирала је на одсеку за Југословенске књижевности и српскохрватски језик, 

књижевно-публицистички смер. Говори енглески језик, а служи се италијанским, 

словеначким и македонским. Још током средње школе, сарађивала је у листу 

“Младост”. Професионално се бави новинарством од 1988. године - све време у 

Телевизији Београд, односно Радио-телевизији Србије. 

Била  је уредник и водитељ у Београдском програму и култури Информативног 

програма РТС-а. Као уредник и аутор “Беокулта” и емисије “Ставрност и уметност” 

пратила је књижевност и издавачку делатност. Од 2004. године прати образовање, а 

посебно догађаје на Универзитету у Београду и САНУ. Као члан државне делегације 

учествовала је на Министарској конференцији о високом образовању 2007. године у 

Лондону. Направила низ интервјуа са ректорима наших универзитета и универзитета 

из Европе, Азије и Аустралије, представницима Европске уније задуженим за 

образовање.  

За професионално извештавање и сарадњу добила је “Златну плакету Завода за 

уџбенике и наставна средства”, као и Пупинову златну медаљу, повеље захвалности 

Универзитета у Београду, Филолошког факултета, Математичког факултета, ЕТФ-а, 

ФОН-а, Учитељског факултета, Математичке гимназије, Српске књижевне задруге, 

студената Правног и Факултета организационих наука. Почасни је грађанин Идвора, 

Пупиновог родног места. Завршила мастер студије новинарства на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. Учествовала је на више међународних 

скупова и објавила више научних радова у области студија културе. Члан је Kомисије 

за електронске библиотеке и дигиталну хуманистику акредитоване на XVI 

Међународном конгресу слависта.  
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Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне библиотеке, у 

електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Београду. 

 

            Потпис аутора  

У Београду, март, 2020. 

                                                                                        Наталија Синановић 
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Прилог 3. 

Изјава о коришћењу 

 

Овлашћујем Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ да у Дигитални 

репозиторијум Универзитета у Београду унесе моју докторску дисертацију под 

насловом: 

„Друштвени медији и реформа високог образовања у Јапану и Србији“  

 

која је моје ауторско дело.  

Дисертацију са свим прилозима предао/ла сам у електронском формату погодном за 

трајно архивирање.  

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигитални репозиторијум Универзитета у 

Београду могу да користе  сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу 

лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио/ла. 

1. Ауторство 

2. Ауторство - некомерцијално 

3. Ауторство – некомерцијално – без прераде 

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима 

5. Ауторство –  без прераде 

6. Ауторство –  делити под истим условима 

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци, кратак опис лиценци 

дат је на полеђини листа). 

 

  Потпис докторанда 

У Београду, март, 2020. 

                                                                                                              Наталија Синановић      
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