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ОД УЗ ГА ЈА ЛИ ШТА ЗА ЕЛИ ТУ  
ДО МА СОВ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ  

ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА НИХ СТРУЧ ЊА КА

Сажетак

У тек сту се по ле ми ше са кри ти ка ма Бо лоњ ског про це
са ко је до ла зе из ре до ва уче них љу ди, ко ји се све сно и про ми
шље но су прот ста вља ју том про це су, ин спи ри са ни вред но
сти ма ко је ни је ла ко ни јед но став но од ба ци ти (вред но сти 
кла сич ног ху ма ни стич ког обра зо ва ња). При мер та квог от
по ра, из у зет но убе дљи во и пре ци зно ар ти ку ли са ног, је књи га 
Кон ра да Па у ла Ли сма на Те о ри ја нео бра зо ва но сти: за блу де 
дру штва зна ња. 
Кључне речи: Болоњска реформа, друштво знања, уни верзи

те тски програм.
На ше ста но ви ште је да је кри ти ка Бо лоњ ске ре фор ме 

по гре шно адре си ра на. По на ма ова ре фор ма је са мо се ри ја 
ад ми ни стра тив них ме ра усме ре них на уре ђе ње си сте ма ви-
со ког обра зо ва ња у европ ском про сто ру и као та ква не ди ра у 
ми си ју уни вер зи те та и са др жај оно га што се на уни вер зи те ту 
ис тра жу је и пре да је. Ре фор ма је усле ди ла на кон што је тра ди-
ци о нал на уло га уни вер зи те та -  про из вод ња зна ња и из град-
ња ду хов но сти као осно ве за мо рал но де ло ва ње ели те, већ 
про ме ње на. Глав на те за ко ју ће мо по ку ша ти да илу стру је мо 
у овом тек сту је да су про ме не ко је су се од и гра ле у 20. ве ку 
(де мо кра ти за ци ја обра зо ва ња, на уч но-тех но ло шка ре во лу-
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ци ја, раз вој со ци јал них сер ви са и би ро кра ти за ци ја дру штве-
не ор га ни за ци је) тран сфор ми са ле уни вер зи тет од „уз га ја ли-
шта“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну) у 
про из вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци 
(hu man re so ur ces, hu man ca pi tal) за „при вре ду за сно ва ну на 
зна њу“ (know led ge ba sed eco nomy) и јав ну ад ми ни стра ци ју. 
Про блем обра зо ва ња (bil dung) као про из вод ње зна ња и из-
град ње ду хов но сти се мо ра ре ша ва ти на дру гом ме сту и на 
дру ги на чин  (ви ше не на уни вер зи те ти ма, ма кар не на основ-
ним сту ди ја ма) и бо лоњ ска ре фор ма са тим не ма ни ка кве ве-
зе. 

Увод
По вод за овај текст су ре ак ци је на ци ље ве Бо лоњ ске ре-

фор ме и ре а ли за ци ју ових ци ље ва кроз низ прак тич них ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња. Од нос но си ла ца ре фор ме (из ме ђу 
оста лих и на став ни ка на уни вер зи те ти ма) пре ма зах те ви ма 
бо лоњ ске ре фор ме мо же би ти ре ле ван тан за успех и пер спек-
ти ву ре форм ских про це са. Кон крет ни је, текст пред ста вља 
по ле ми ку са кри ти ком ре фор ме из пер спек ти ве очу ва ња иде-
а ла „Хум бол то вог уни вер зи те та“. 

Пер спек ти ва из ко је се по ле ми ше је да се обра зо ва ње, 
ње го ви ци ље ви и на чин ње го ве ор га ни за ци је не мо гу по сма-
тра ти не за ви сно од дру штве ног окру же ња у ко ме се од ви ја и 
да не мо же мо би ра ти иде ал обра зо ва ња пре ма соп стве ном, 
ма ка ко раз ви је ном уку су и афи ни те ти ма, већ мо ра мо раз у-
ме ти дру штве не прет по став ке и ци ље ве обра зов ног про це са, 
и уло ге уни вер зи те та, и бо лоњ ске ре фор ме као све сног на по-
ра да се кроз ре ор га ни за ци ју ви со ког обра зо ва ња од го во ри 
на зах те ве дру штве них про ме на.

Основ на те за ко ју за го ва ра мо и илу стру је мо у овом 
тек сту је да је са вре ме на уло га уни вер зи те та (или уло га са-
вре ме ног1 уни вер зи те та), као и на чин ње го ве ор га ни за ци је, 
фи нан си ра ња и са др жа ја обра зов ног про це са, уоб ли че на као 
ре ак ци ја на ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња. Да кле, са вре-
ме ни уни вер зи тет је ин сти ту ци ја на ко јој се ма сов но сти-
чу сер ти фи ка ти ви со ког обра зо ва ња. Про блем са вре ме ног 
уни вер зи те та је ор га ни за ци ја ма сов ног ви со ког обра зо ва ња. 

1 Озна ка „мо де ран” се уоби ча ји ла за Хум бол тов иде ал уни вер зи те та XIX ве ка.
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Је дан део на шег тек ста је по све ћен еви ден ти ра њу овог ома-
со вље ња кроз ста ти сти ку о свет ским, европ ским и срп ским 
уни вер зи те ти ма. 

Еви ден ти ра њу ома со вље ња ви со ког обра зо ва ња прет-
хо ди са же ти пре глед од го во ра на пи та ње ка ко је до шло до то-
га да ви со ко обра зо ва ње по ста не ма сов но. Ово ни је екс пли-
цит но про блем на шег ра да, али ука зи ва њем на дру штве не 
про ме не ко је су до ве ле до ома со вље ња ви со ког обра зо ва ња, 
бра ни мо по зи ци ју да то ома со вље ње ни је ак ци ден тал но, већ 
ну жно у од ре ђе ним дру штве ним окол но сти ма, па се да кле не 
мо же „оне мо гу ћи ти“, „уки ну ти“ или про сто пре не брег ну ти 
као од ре ђу ју ћи фак тор ор га ни за ци је и са др жа ја са вре ме ног 
ви со ког обра зо ва ња. Кон се квент но, ако при хва ти мо ар гу-
мент да је функ ци о ни са њу са вре ме ног дру штва (и дру штва 
бли ске бу дућ но сти) по тре бан ве ли ки број ви со ко обра зо ва-
них љу ди, он да се од го вор на тзв. кри зу ви со ког обра зо ва-
ња не на ла зи у по врат ку на иде ал Хум бол то вог уни вер зи те та 
на ме ње ног обра зо ва њу ма ло број не дру штве не ели те, већ у 
тра га њу за об ли ком и са др жа јем ви со ког обра зо ва ња ко је на 
ква ли тет ни ји на чин обра зу је ве ли ки број љу ди.

Је дан део тек ста по све ћен је иде ал но тип ском опи су 
иде а ла Хум бол то вог уни вер зи те та XIX ве ка. У ово ме ће мо 
се оби ла то осла ња ти на Ли сма нов опис са ко јим се на ни воу 
де скрип ци је углав ном са гла ша ва мо. Основ на пи та ња ко ји ма 
се ов де ба ви мо су: на ко је дру штве не по тре бе уни вер зи тет 
пра вљен пре ма Хум бол то вој за ми сли од го ва ра, ко ји об лик 
узи ма и ка ко из гле да ње го ва ор га ни за ци ја и са др жај на ста-
ве на мо дер ним европ ским уни вер зи те ти ма. По се бан на гла-
сак је на те зи да је то уни вер зи тет на ме њен “од га ја њу ели те” 
(“ства ра лач ка ин те ли ген ци ја”).

Опи су Хум бол то вог уни вер зи те та про тив ста вљен је 
опис са вре ме ног уни вер зи те та уоб ли че ног кроз по сте пе но 
при ла го ђа ва ње про бле ми ма ко је пред уни вер зи те те по ста-
вља зах тев/чи ње ни ца/по тре ба за ма сов ним ви со ким обра зо-
ва њем.

За кљу чу је мо кон кре ти за ци јом пи та ња кон фе рен ци је о 
дру штве ним про ме на ма у Ср би ји и ре фор ми ви со ког обра зо-
ва ња из пер спек ти ве те зе за сту па не у овом ра ду.
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Раз у ме ти Бо ло њу

Ве ли ке ре фор ме на ста ју као од го вор на ве ли ке про-
бле ме/иза зо ве (по не кад на ста ле као ре зул тат ку му ли ра них 
спон та них про ме на) и ин спи ри са не су ве ли ким и ва жним 
ци ље ви ма, али се прак тич но ре фор ма увек сво ди ла на низ 
сит них ад ми ни стра тив них по сло ва ко је је ва ља ло оба ви ти 
да би се ве ли ки ци ље ви оства ри ли. За гњу ре ни и за ду бље ни 
у то мно штво сит них ад ми ни стра тив них по сло ва (без ко јих, 
се ти мо се, ве ли ки ци ље ви не мо гу би ти оства ре ни), гу би мо 
пер спек ти ву и за бо ра вља мо за што их за пра во ра ди мо,  ко је 
смо про бле ме хте ли да ре ши мо и ко је ци ље ве да оства ри мо. 

Та ко зва ни бо лоњ ски про цес, тран сфор ма ци ја си сте ма 
ви со ког обра зо ва ња ин спи ри са на Бо лоњ ском де кла ра ци јом, 
на кон пе ри о да рас пра ва и убе ђи ва ња у ко јој се пре те жно раз-
го ва ра ло о про бле ми ма и ци ље ви ма ушла је у фа зу ад ми ни-
стра тив них про ме на, у ко јој су глав ни про бле ми ве за ни за 
акре ди та ци ју и ис пу ња ва ње кри те ри ју ма. Уме сто о ви со ким 
ци ље ви ма ре фор ме ви со ког школ ства, са да се пре те жно го-
во ри о из јед на ча ва њу ди пло ма сте че них пре и по сле “Бо ло-
ње”, о ЕСПБ (ECTS), о укуп ном ан га жо ва њу на став ни ка, о 
на чи ну оце њи ва ња ... Из гле да да су ве ли ки про бле ми и ве-
ли ки ци ље ви о ко ји ма се го во ри ло на по чет ку по ти сну ти и 
за бо ра вље ни. 

Прем да се мо же сте ћи ути сак да је бо лоњ ски про цес 
ушао у ко ло те чи ну и да от по ра ре фор ми ви ше не ма, тај ути-
сак је скроз по гре шан. От по ри не мо ра ју би ти отво ре ни и, 
чак, не мо ра ју би ти ни све сни. Инер ци ја је нај че шћи об лик 
от по ра (“ви се ре фор ми ши те, ја ћу  по ста ром”).  Не вољ ност 
и не спо соб ност да се схва ти про ме на је дру ги об лик (“ја сам 
за про ме не али ме не те рај те да се у то уду бљу јем, ка жи те 
ми шта да ура дим и ја ћу то ура ди ти”). Оно што је фе но-
мен вре дан па жње је све сно и про ми шље но су прот ста вља ње 
про це су, ин спи ри са но вред но сти ма ко је ни је ла ко ни јед но-
став но од ба ци ти. При мер та квог от по ра, из у зет но убе дљи во 
и пре ци зно ар ти ку ли са ног, је књи га Кон ра да Па у ла Ли сма на 
Те о ри ја обра зо ва но сти: за блу де дру штва зна ња.  

Ли сман сво је про ти вље ње Бо ло њи и свим дру гим по-
ку ша ји ма ре фор ми са ња обра зо ва ња те ме љи на про све ти тељ-
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ским иде а ли ма обра зо ва ња као фор ми ра ња (bil dung) људ ског 
ду ха и ду хов но сти, зна ња као уви ђа ња, схва та ња, про жи ма-
ња (ма те ри јал ног) све та ду хом и исто вре ме но са мо са зна ња, 
ко нач но, на иде ји да је та ко схва ће но зна ње услов ис прав ног 
де ло ва ња (мо рал но сти), да је зна ње и са мо са зна ње нео п хо дан 
услов од го вор но сти и ауто но ми је – по што ва ња огра ни че ња 
ко ја ум ни су бјект сам се би по ста вља. У исто вре ме, он Бо ло-
њу ви ди као про јект но вог до ба, до ба ме на џе ра у ко ме је све 
под ре ђе но тех нич кој ра ци о нал но сти и ефи ка сно сти. Про све-
ти тељ ском иде а лу обра зо ва но сти он су прот ста вља мо дер ни, 
ме на џер ски иде ал ефи ка сно сти и без ре зер вно се опре де љу је 
за пр ви за кљу чу ју ћи сво ју књи гу по гла вљем ко је је исто вре-
ме но и апел: “До ста је ре фор ме обра зо ва ња”.

У тек сту на ме ра ва мо да по ле ми ше мо са кри ти ка ма Бо-
лоњ ског про це са ко је (Кри ти ка бо лоњ ске ре фор ме са ко јом 
по ле ми ше мо) до ла зе из ре до ва обра зо ва них и уче них љу ди, 
углав ном са уни вер зи те та и из ху ма ни стич ких ди сци пли на. 
То су љу ди чи ја уве ре ња и вред но сти и сам уве ли ко де лим. 
То је по зи ци ја ви со ких прин ци па и вред но сти: про све ти тељ-
ства, зна ња, обра зо ва но сти. До бар при мер та кве кри ти ке је 
књи га Кон ра да Па у ла Ли сма на (Li e smann), Те о ри ја нео бра
зо ва но сти: за блу де дру штва зна ња, иза шла у Бе чу 2006, 
пре ве де на на хр ват ски 2008 (Је сен ски и Турк), и вр ло до бро 
при мље на у струч ној јав но сти (при ка зи у струч ним ча со пи-
си ма, ре ви ја ма за дру штве на пи та ња и у днев ној и не дељ ној 
штам пи). Осим што нам је не ко ли ко ко ле га чи ји суд ува жа-
ва мо скре ну ло па жњу на ову књи гу, она је до би ла по вољ не 
при ка зе и ко мен та ре и у на шој јав но сти (јав но сти ко ја го во-
ри „на шим“ је зи ком). То су љу ди ко ји жа ле због сро за ва ња 
угле да уни вер зи те та, па да ква ли те та на ста ве. Жа ле што је 
уни вер зи тет по стао ме сто ко је ви ше не об ли ку је мла де ду ше, 
не го је по стао ме сто где се љу ди об у ча ва ју, оспо со бља ва ју за 
по сао.

Ми се сла же мо са нај ве ћим де лом оно га што се у тим 
кри ти ка ма го во ри о да на шњем ста њу уни вер зи те та и уни вер-
зи тет ских сту ди ја у Евро пи и сла же мо се са нај ве ћим де лом 
оце на тог ста ња (пад ква ли те та сту ди ја, до ми на ци ја ин стру-
мен тал ног зна ња, на гла ша ва ње сти ца ња и усва ја ња ве шти на 
и раз ви ја ња прак тич них спо соб но сти на ра чун за не ма ри ва ња 
са др жа ја ко ји раз ви ја ју дух и фор ми ра ју лич ност,  пре тва ра-
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ње уни вер зи те та у ин ду стриј ски по гон за про из вод њу hu man 
re so ur ces). Оно са чи ме се, ме ђу тим, не сла же мо је што се та 
кри ти ка упу ћу је на адре су „бо лоњ ског про це са“ и што се јед-
на, у су шти ни ад ми ни стра тив на ре фор ма, оп ту жу је за ста ње 
ко је је на ста ло знат но пре не го што је ре фор ма уве де на и ко ја 
на сто ји да у при ли чан ха ос ко ји вла да у Европ ској обла сти 
ви со ког обра зо ва ња уне се ма ло ре да. Ако је европ ско ви со ко 
школ ство у кри зи, ту кри зу ни је про из ве ла бо лоњ ска де кла-
ра ци ја. Де кла ра ци ја и про цес ни су до не ти да би ре ши ли ту 
ду бо ку, струк ту рал ну кри зу уни вер зи те та и ви со ког обра-
зо ва ња, па јој не тре ба ни за ме ра ти што у то ме не успе ва, 
по го то во јој не тре ба за ме ра ти да је ту кри зу про из ве ла. Бо-
лоњ ски про цес је, по на вљам, ад ми ни стра тив на ре фор ма и у 
том кон тек сту је тре ба по сма тра ти, ана ли зи ра ти и оце њи ва-
ти. Што код нас та ква оце на из о ста је (част из у зе ци ма) и што 
се у по во ду ад ми ни стра тив не и у су шти ни тех нич ке ре фор ме 
ба ви мо ве ли ким пи та њи ма на ре чи ма и са вр ше но не ва жним 
и са свим изо ло ва ним тех ни ка ли ја ма на де лу, по се бан је про-
блем, пре ви ше озби љан и пре ви ше ве ли ки да би смо га ов де 
отво ри ли. 

Рас пра ве о Бо лоњ ској де кла ра ци ји се по не кад во де, а 
да се, че сто, не раз у ме ју основ не дру штве не прет по став ке 
ње ног до но ше ња и усва ја ња. Ла мен ти ра ње над „ква ре њем“ 
уни вер зи те та (сро за ва ње угле да, сни жа ва ње кри те ри ју ма...) 
(Ли ес се ман) пре ви ђа да је уни вер зи тет бит но из ме нио сво ју 
дру штве ну уло гу, да ви ше ни је „од га ји ли ште“ за ели ту већ 
да је по стао си стем ма сов не про из вод ње „ hu man re so ur ces “.  
Уни вер зи тет са мо пра ти кре та ња и про ме не ко је се де ша ва ју 
из ван ње га. Обра зо ва ње ви ше ни је ни ти об ли ко ва ње ду ха (из 
не мач ког bil dung), ни ти је из во ђе ње (ваљ да на пра ви пут – из 
ла тин ског edu ca re, ex  du ce re), већ је по ста ло тре нинг, уса вр-
ша ва ње ве шти на и по де ша ва ње осо бе за од ре ђе ну де лат ност 
или уло гу.   (ви ди Li es sman 47; Хум бол тов иде ал обра зо ва ња 
- 49).

Уни вер зи тет као ме сто обра зо ва ња и уни вер зи тет као 
ме сто про из вод ње зна ња: оба две функ ци је се тран сфор ми-
шу: не обра зо ва ње као bil dung, не го обра зо ва ње као тре нинг; 
и не зна ње као су бјек тив но свој ство (са мо спо зна ја и сло бо-
да) не го зна ње као ка пи та ли зо ва но зна ње (па тент, copy right, 
аутор ско пра во – ви ди: Char trand 2006). По на шем схва та њу 
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Бо лоњ ска ре фор ма је са мо ре ак ци ја (ма ње или ви ше успе-
шна) на про ме ну  ко ја се већ де си ла, а то је тран сфор ма ци ја 
уло ге мо дер ног уни вер зи те та. Са сво је стра не ова тран сфор-
ма ци ја је усле ди ла као по сте пе но и спон та но при ла го ђа ва ње 
мо дер ног (Хум бол то вог) уни вер зи те та по тре ба ма ма сов ног 
ви со ког обра зо ва ња.

Хум бол тов уни вер зи тет

Део тек ста ко ји сле ди по све ћен је иде ал но тип ском опи-
су иде а ла Хум бол то вог уни вер зи те та XIX ве ка. У ово ме ће мо 
се оби ла то осла ња ти на Ли сма нов опис са ко јим се на ни воу 
де скрип ци је углав ном са гла ша ва мо. Основ на пи та ња ко ји ма 
се ов де ба ви мо су: на ко је дру штве не по тре бе уни вер зи тет 
пра вљен пре ма Хум бол то вој за ми сли од го ва ра, ко ји об лик 
узи ма и ка ко из гле да ње го ва ор га ни за ци ја и са др жај на ста-
ве на мо дер ним европ ским уни вер зи те ти ма. По се бан на гла-
сак је на те зи да је то уни вер зи тет на ме њен “од га ја њу ели те” 
(“ства ра лач ка ин те ли ген ци ја”).

За раз у ме ва ње кри ти ке са вре ме не ре фор ме ви со ког 
обра зо ва ња из пер спек ти ве кла сич ног ху ма ни стич ког обра-
зо ва ња ре ле вант на је Хум бол то ва иде ја је дин ства ис тра жи
вач ког (на уч ног) ра да и на ста ве. Пред ла жу ћи уну тра шњу и 
спољ њу ор га ни за ци ју ви ших на уч них уста но ва у Бер ли ну 
1809/1810 го ди не (О уну тар њој и вањ ској ор га ни за ци ји ви ших 
знан стве них уста но ва у Бер ли ну), он је пред ло жио три ти-
па ин сти ту ци ја: ака де ми је као ме ста чи стог ис тра жи вач ког 
ра да, уни вер зи те те као ме ста ис тра жи ва ња и на ста ве и као 
ор га ни за ци је ко је су те шње по ве за не са „прак тич ним жи во-
том и по тре ба ма др жа ве“, и, пре ма Хум бол ту, „бе жи вот не“ 
ин сти ту ци је, му зе је, ар хи ве, би бли о те ке, ко је би ака де ми је и 
уни вер зи те ти ко ри сти ли и кон тро ли са ли.   У си сте му обра
зов них ин сти ту ци ја, уни вер зи тет би био ме сто на ко ме се 
на ста вља обра зо ва ње сте че но у гим на зи ја ма ко је би пру жа-
ле основ но ху ма ни стич ко обра зо ва ње и сред њим струч ним 
шко ла ма над ле жним за „про фи ње но про фе си о нал но обра зо-
ва ње“. Пре ма Хум бол ту би, да кле, уни вер зи тет био уста но ва 
ко ја је у исто вре ме и на уч на и обра зов на али раз ли чи та и 
од ака де ми је и од шко ле. За раз ли ку од ака де ми ја у ко ји ма 
се оба вља ју „чи ста“ ис тра жи ва ња, на уни вер зи те ти ма би се 
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оба вља ла ис тра жи ва ња бли жа „прак тич ном жи во ту и по тре-
ба ма др жа ве“; за раз ли ку од шко ла, уни вер зи тет би био за-
јед ни ца у ко јој су сту ден ти и на став ни ци удру же ни у по тра зи 
за зна њем, у про це су у ко ме се зна ње исто вре ме но пре но си 
(са на став ни ка на сту ден те) и ства ра (кроз ис тра жи ва ња). Још 
јед на, и мо жда кључ на раз ли ка у од но су на шко ле, је то што 
се „сми сао и бит све у чи ли шта ни су на ла зи ли ис кљу чи во у 
про фе си о нал ној из о бра зби, не го пр вен стве но у ра ду на по-
љу зна но сти: у ње ном раз вит ку и по сре до ва њу.“ (Li es smann, 
100).

За Ли сма но ву кри ти ку ста ња са вре ме ног европ ског ви-
со ког обра зо ва ња ре ле вант на је и иде ја Ше лин га из 1802.  и 
Хум бол та из 1809/1810. го ди не2 да уни вер зи тет тре ба да ре а-
ли зу је „иде ју зна ња“, иде ју „без у вјет ног зна ња са мог по се би 
ко је је као та кво јед но и у ко је му је та ко ђер све ко ли ко зна ње 
са мо јед но, оно га пра зна ња ко је се, са мо се гра на ју ћи на раз-
ли чи тим ступ ње ви ма по јав но сти иде ал ног сви је та, ши ри у 
ци је ло не из мјер но ста бло спо зна је“ (Ше линг пре ма Ли сман 
2008:98. Под вла че ња- ауто ри).  Иде ја да је зна ње је дин стве но 
и не де љи во слу жи Ли сма ну као осно ва за кри ти ку прак се да 
се ра зна „обра зов на пред у зе ћа“ (са вре ме ни уни вер зи те ти) у 
ко ји ма се из у ча ва и под у ча ва не ка вр ло огра ни че на област 
зна ња на зи ва ју уни вер зи те ти ма и као осно ва за те зу да је 
„по јам све у чи ли шта по све ма ис ква рен“ (Li es smann, 98)

Обра зо ва ње на Хум бол то вом уни вер зи те ту је сти ца ње 
зна ња као су бјек тив не спо соб но сти и те жње за зна њем. Ис-
тра жи ва ње је без ин те ре сно и оба вља се из зна ти же ље. “Да 
се при сје ти мо: ино ва циј ски по ма ци мо дер не чи јим су сре-
ди шти ма по ста ла све у чи ли шта у но вом су вје ку за по че ла с 
кон цеп том зна но сти ко ји је зна ност хтио осло бо ди ти од свих 
по ли тич ких, ре ли ги о зних, али и мер кан тил них по ве за но сти 
и оба ве за. На то ме се те ме љио знан стве ни оп ти ми зам мо дер-

2 Ни је ми на ме ра да на во ђе њем го ди на дис кре ди ту јем иде ју. У ства ри ма ду ха 
вре ме не мо ра да игра ва жну уло гу – ми се и да нас по зи ва мо не са мо на ауто-
ри тет, не го и на иде је ми сли ла ца ко ји су жи ве ли не два ве ка, не го ви ше од два 
ми ле ни ју ма пре нас. Ипак, бо лоњ ски про цес ни је „ствар ду ха“. Кри зу уни вер-
зи те та про из ве ли су са свим дру ги про це си, а бо лоњ ска ре фор ма пред ста вља 
са мо је дан ад ми ни стра тив ни по ку шај да се не ке од по сле ди ца те кри зе убла же 
и кон тро ли шу.  На во ђе њем го ди на же лим да мар ки рам пе ри од бур них про ме-
на дру штве них окол но сти у ко ји ма су се раз ви ја ле и об ли ко ва ле ин сти ту ци је 
ви со ког об ра зо ва ња.
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не: ис тра жи вач ки рад пре пу штен сво јој вла сти тој ло ги ци 
ко ји се ни на што не мо ра оба зи ра ти тре бао је би ти јам цем 
ци ви ли за циј ског на прет ка” (Li es smann, 97). Из пер спек ти ве 
са мих на став ни ка-ис тра жи ва ча, иде ал ака дем ске де лат но сти 
на мо дер ном уни вер зи те ту је пре ма Ли сма ну „...да јед ном у 
ми ру, без при си ле и смјер ни ца, мо же чи ни ти оно због че га је 
на вод но био на мје штен: раз ми шља ти, ис тра жи ва ти, екс пе-
ри мен ти са ти, пи са ти.“ (Li es smann, 109)

Још јед на од ред ни ца но во ве ков ног иде а ла обра зо ва ња 
на мо дер ном европ ском уни вер зи те ту је сти ца ње не свр хо ви-
тог, су ви слог зна ња, са др жај но усме ре ног пре ма тра ди ци ја ма 
ве ли ких кул ту ра, зна ња ко је их оспо со бља ва не са мо да об-
ли ку ју ка рак тер, не го им по да ру је и тре ну так сло бо де на су-
прот дик та ти ма ду ха вре ме на. Та ко схва ће но зна ње је су бјек-
тив но свој ство (са мо спо зна ја и сло бо да) – бил дунг. Обра зо ва-
ње зна чи при пре ма за „до бро де ла ње“ за ко је је зна ње услов, 
али ко је се са мо на зна ње не мо же ре ду ко ва ти. „У кла сич ној 
те о ри ји обра зо ва ња зна ње је фун ги ра ло као мо рал но ква ли-
фи ка циј ска ка те го ри ја, јер је под у пи ра ло и по спје ши ва ло 
циљ про све ти тељ ства да чо вјек као ћу до ре дан су бјект мо же 
ауто ном но ми сли ти и жи вје ти. (Li es smann, 125) 

Мо дер ни европ ски уни вер зи тет је био кон цен три сан 
на на у ку (за раз ли ку од кла сич ног уни вер зи те та на ко ме се 
под у ча ва ла те о риј ска и прак тич на фи ло зо фи ја), али ни је био 
отво рен за ши ро ку пу бли ку до 1914. Уни вер зи тет као „уз га ја-
ли ште“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну). 
Уни вер зи тет као ме сто где се од га ја дру штве на (пре вас ход но 
по ли тич ка) ели та, ме сто где се ства ра и за по шља ва ин те лек-
ту ал на ели та, ме сто где се ства ра но во зна ње. Пре ма Ве бе ру, 
ко ји опи су је обра зо ва ње од но сно на уч ни про цес на уни вер-
зи те ту Хум бол то вог ти па: обу ка за на уч но ис тра жи вач ки рад 
на не мач ким уни вер зи те ти ма је огра ни че на на ин те лек ту ал-
ну ари сто кра ти ју. (Маx Wебер, Sci en ce as vo ca tion стр. 134 
(Мил со ва ре дак ци ја)) Из ме ђу оста лог то је и због то га што 
је пред ста вља ње на уч них про бле ма на на чин да их ин те ли-
ген тан дух раз у ме и поч не да о њи ма ауто ном но и не за ви сно 
раз ми шља, је дан од нај те жих пе да го шких за да та ка (Ве бер, у 
на став ку). 

И Ли сман је све стан да је иде ал обра зо ва ња ко ји он за-
сту па и са ко јих по зи ци ја кри ти ку је са вре ме но ви со ко обра-
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зо ва ње оства рив са мо за узак круг љу ди: “Про јек ти из вр сно-
сти ко ји би се тре ба ли по спје ши ва ти на све у чи ли шти ма у 
Ње мач кој и елит но (ита лик ауто ров) све у чи ли ште ко је се 
осни ва у Аустри ји пред ви ђе ни су за по ла зни ке тек на кон за-
вр ше ног ма ги стар ског или док тор ског сту ди ја. Иде ја је дин-
ства ис тра жи вач ког ра да и на ста ве ко ја је сво је доб но тре ба-
ла де фи ни ра ти све у чи ли шта оства ру је се, да кле, тек на кон 
све у чил шта” (Li es smann, 102)  „На кон цу ће до ужит ка фун-
ди ра не знан стве не на о бра збе до спје ти упра во оних три или 
че ти ри по сто сту де на та ко ји су при је ре фор ме по ха ђа ли све-
у чи ли шта што су у то до ба још ипак функ ци о ни ра ла.“ (Li es-
smann, 110)

Дру штве не про ме не у 19.  
и пр вој по ло ви ни 20. ве ка

У овом де лу тек сту ће мо са же то пред ста ви ти оне дру-
штве не про ме не у окру же њу си сте ма ви со ког обра зо ва ња 
ко је су по сте пе но тран сфор ми са ле мо де ран европ ски уни-
вер зи тет (из уз га ја ли шта за ели ту у по гон за ма сов ну про из-
вод њу ви со ко ква ли тет ног људ ског ма те ри ја ла – hu man re so
ur ce) и ство ри ле мо дер ни си стем ви со ког обра зо ва ња са свим 
про бле ми ма (пре све га qu a lity con trol) ко ји се да нас мо ра ју 
ре ша ва ти. 

Јед на од ре ле вант них про ме на је оп шта де мо кра ти за-
ци ја дру штва, на на чин да се на кон ИИ свет ског ра та зах те-
ва пу на пар ти ци па ци ја у дру штве ном жи во ту – на са мо као 
јед на кост гра ђа на пред за ко ном, не са мо као пра во гла са, већ 
и као пу ни при ступ свим дру штве ним ре сур си ма. У том кон-
тек сту при ступ обра зо ва њу на свим ни во и ма и за све дру-
штве не сло је ве, и му шкар це и же не (ко је су у то ку и по за вр-
шет ку ра та ма сов но иза шле на тр жи ште ра да и за ку ца ле на 
вра та уни вер зи те та), као је дан од основ них ка на ла дру штве-
не по кре тљи во сти – од но сно при сту па свим дру штве ним по-
ло жа ји ма, по ста је зах тев вре ме на.

Дру га ва жна про ме на је по ве ћа ње бро ја по сло ва ко ји 
зах те ва ју струч ност ко ја се не мо же сте ћи ис ку ством, већ 
фор мал ним ви со ким обра зо ва њем.3 При ти сак ка по ра сту 

3 По да ци о по ве ћа њу бро ја струч ња ка у европ ским дру штви ма би ће пред ста-
вље ни на кон фе рен ци ји и у вер зи ји тек ста пр пре мље ној за штам пу.
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бро ја струч них по сло ва и, след стве но то ме, бро ја ви со ко о-
бра зо ва них струч ња ка, до ла зи са раз ли чи тих стра на.

Јед на од де тер ми нан ти та кве тен ден ци је су про ме не 
у на чи ну про из вод ње под ути ца јем на уч но-тех но ло шке ре-
во лу ци је. Раз вој ин ду стри је чи ја се тех но ло ги ја за сни ва на 
на уч ном зна њу ре зул ту је по ја вом на уч них и ин же њер ских 
про фе си ја. Да ле ко од то га да су не свр хо ви то сти ца ње зна ња 
из зна ти же ље (ка ко би то во лео Ли сман), ар ми ја мо дер них 
ис тра жи ва ча се ста вља у слу жбу bu si ness-а и, са сна же њем 
вој ног ком плек са, вој не ин ду стри је.

У мо дер ном дру штву по де ла ра да се усло жња ва до сте-
пе на ко ји зах те ва ела бо ри ра ну ко ор ди на ци ју и ор га ни за ци ју. 
Ово до во ди не са мо до по ра ста бро ја ме на џе ра већ и фи нан-
сиј ских и прав них струч ња ка. Усло жња ва ње др жав них по-
сло ва и раз вој ло кал них и др жав них вла сти ре зул ту је ве ћим 
за по шља ва њем струч ња ка у др жав ној ад ми ни стра ци ји.

На ни воу пред у зе ћа, по ве ћа ни обим пред у зе ћа пре ма-
шу је спо соб но сти ха ри зма тич ног во ђе ин ду стри је и до во ди 
до на стан ка тех но струк ту ре – би ро кра ти зо ва ног упра вљач-
ког апа ра та у ве ли ким ком па ни ја ма, са ста вље ног од струч-
ња ка раз ли чи тих про фи ла.4 Про фе си о на ли за ци ја за ни ма ња 
(раз два ја ње рад ног ме ста од до ма ћин ства, ко ја је за по че ла 
са ин ду стриј ском ре во лу ци јом на ни воу на јам не рад не сна-
ге, по сте пе но се про ши ру је на нај ви ше ни вое упра вља ња у 
пред у зе ћи ма.5

На ра ста ње со ци јал не дру жа ве на кон II свет ског ра та 
до во ди до на стан ка ни за “со ци јал них про фе си ја” ко је су, са 
сво је стра не, до ве ле до по ра ста бро ја за по сле них струч ња ка 
у ме ди ци ни и обра зо ва њу.

Са вре ме на при вре да је по мно ги ма за сно ва на на зна њу 
(у оп ти ца ју је из раз know led ge ba sed eco nomy ко ји на то ре фе-
ри ше). Као та ква она зах те ва но ви тип про из во ђа ча или но ви 
тип рад не сна ге и са вре ме ни уни вер зи тет упра во то ис по ру-
чу је. У „дру штву зна ња“ сти ца ње „ме наџ мент зна ња“ по ста је 
мно го ва жни ја де лат ност од  тро ше ња си ро ви на, и про из вод-
ње и тр го ви не ин ду стриј ским про из во ди ма. „’Ма те ри јал на 
еко но ми ја’ тре ба би ти на до мје ште на ’сим бо лич ном еко но-
ми јом’. Фе но мен ’рад ни ка зна ња’ ко ји је за о ку пљен до би ва-
њем и рас по дје лом зна ња по стао је сим бо лом ове пре доџ бе 

4 Гал брајт, Но ва ин ду стриј ска др жа ва
5 Пар сонс, Мо дер на дру штва
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от ка ко је Пе тер Ф. Друц кер, про рок мо дер ног мен џмен та, у 
ње му спо знао утје ло вље ње ’сва ну ћа’ дру штва зна ња ко је би 
тре ба ло од мје ни ти кла сич ног ин ду стриј ског рад ни ка. Друц-
кер рад ни ка зна ња де фи ни ра као у не ху ма ни стич ком сми-
слу ’обра зо ва ну осо бу’ чи је је оби љеж је спрем ност да ’сво је 
зна ње при мје ни у са да шњо сти, ко ри сте ћи га за об ли ко ва ње 
бу дућ но сти.“ (Ли сман, 28)

Но ви иде ал обра зо ва ња ко ме се по сте пе но при ла го дио 
са вре ме ни уни вер зи тет је „ин ду стриј ска про из вод ња зна ња“. 
Пре ма Ли сма но вом уви ду „тај се об лик мо же опи са ти сле де-
ћом ло ги ком: ра ди се о тен ден циј ски ме ха ни зи ра ној и ауто-
ма ти зи ра ној про из вод њи исто вјет них про из во да под исто-
вјет ним увје ти ма и исто вјет ним сред стви ма.“ (33) На тра гу 
ове ид ну стриј ске ме та фо ре, основ ни про блем ма сов не про из-
вод ње ви со ко о бра зо ва ног људ ског ма те ри ја ла по ста је стан-
дар ди за ци ја про из вод ње и обез бе ђе ње ква ли те та.

Ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња

Опи са не про ме не ко је су се од и гра ле у раз ли чи тим 
обла сти ма ор га ни за ци је дру штве ног жи во та у 19. и пр вој по-
ло ви ни 20. ве ка ство ри ле су по тре бу за ве ли ким бро јем ви со-
ко обра зо ва них струч них рад ни ка, до ве ле до де мо кра ти за ци-
је обра зо ва ња  и тран сфор ми са ле су уни вер зи тет од „уз га ја-
ли шта“ за ели ту (под јед на ко и дру штве ну и ин те лек ту ал ну) 
у про из вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци 
(hu man re so ur ces, hu man ca pi tal) за „при вре ду за сно ва ну на 
зна њу“ (know led ge ba sed eco nomy) и јав ну ад ми ни стра ци ју. 
Уни вер зи тет ско обра зо ва ње је по ста ло ма сов на про из вод ња 
ви со ко струч не рад не сна ге.
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ПО ДА ЦИ КО ЈИ ИЛУ СТРУ ЈУ ОМА СО ВЉЕ ЊЕ ВИ СО КО ШКОЛ-
СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА, СВЕТ

Гра фи кон 1
Број сту де на та у све ту од 1812. до 2000. го ди не

Из вор: Evan Scho fer and  John W. Meyer, (2005) The WorldWi de Ex pan
si on of Hig her Edu ca tion, Wor king pa per, Cen ter on De moc racy, De ve lop
ment, and The Ru le of Law Stan ford In sti tu te on In ter na ti o nal Stu di es 

Све до по чет ка 20. ве ка, ви со ко обра зо ва ње је би ло при-
ви ле ги ја ви ших сло је ва, На уни вер зи тет су од ла зи ли ари-
сто кра те и си но ви имућ ни јих пред став ни ка тре ћег ста ле жа. 
Њи хо во уни вер зи тет ско обра зо ва ње је пре би ло мо ти ви са но 
по тре бом да се обра зу је дух, да се од не гу је укус и из гра ди 
стил, не го што је би ло мо ти ви са но по тре ба ма сти ца ња про-
фе си о нал них зна ња и при пре мом за оба вља ње не ке про фе-
си о нал не де лат но сти. Вра та уни вер зи те та су би ла за тво ре на 
же на ма, без об зи ра на со ци јал но по ре кло, ни жим сло је ви ма 
и ет нич ким и ра сним ма њи на ма. Та уска ба за из ко је су се 
ре гру то ва ли сту ден ти де вет не сто ве ков них уни вер зи те та об-
ја шња ва ја ко ма ли број сту де на та на уни вер зи те ти ма ши-
ром све та. Тек на кон И свет ског ра та, број сту де на та по чи-
ње осет ни је да ра сте. Раз вој ин ду стриј ске про из вод ње ко ја 
узи ма све ве ће раз ме ре на јед ној стра ни, и би ро кра ти за ци ја 
др жа ва и ве ли ких кор по ра ци ја на дру гој, ства ра ју по тре бу 
за све ве ћим бро јем упо сле ни ка ко ји по се ду ју со ли дан фонд 
струч них зна ња и ко ји су у ста њу да ор га ни зу ју, ко ор ди ни шу 
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и во де по сло ве ве ли ких раз ме ра. За струч но оспо со бља ва ње 
та квих ка дро ва, фор ми ра се чи тав низ обра зов них ин сти ту-
ци ја (по ли тех ни ке, ви со ке струч не шко ле), не ка да ван тра ди-
ци о нал ног уни вер зи те та, не ка да у ње го вим окви ри ма. По ла-
га но, струч но, про фе си о нал но ви со ко обра зо ва ње,  усме ре-
но ка сти ца њу зна ња, ве шти на и спо соб но сти за ре ша ва ње 
прак тич них про бле ма по ста је све ви ше де лат ност ко ју пре у-
зи ма ју уни вер зи те ти а ста тус сту ден та до би ја ју и до та да шњи 
сту ден ти уни вер зи те та и сту ден ти по ли тех ни ка и ви со ких 
струч них шко ла. Са раз гра на ва њем зна ња, фор ми ра њем но-
вих на уч них ди сци пли на, ства ра њем но вих про фе си ја све 
се ви ше умно жа ва и усло жња ва си стем ви со ког обра зо ва ња 
по ве ћа ва ју ћи број сту де на та не ве ро ват ном бр зи ном. По ра-
сту бро ја сту де на та по себ но је по го до ва ло отва ра ње уни вер-
зи тет ских аула за же не и за сту ден те из зе ма ља тзв. Тре ћег 
све та ко је су се упра во осло ба дја ле ко ло ни јал не за ви сно сти. 
По сле II свет ског ра та, а на ро чи то по сле ше зде се тих го ди на, 
број сту де на та у све ту ра сте вр то гла вом бр зи ном.

СР БИ ЈА
Та бе ла 1

Пре глед по ка за те ља об у хва та ви со ким обра зо ва њем у пе ри о ду 
1921–2002 за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, Фе де ра тив ну На род ну Ре-
пу бли ку Ју го сла ви ју, Со ци ја ли стич ку Фе де ра тив ну Ре пу бли ку 

Ју го сла ви ју, Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју и Ре пу бли ку Ср би ју

Год Удео  ста нов ни ка 
са ви со ким обра зо-
ва њем у  ста нов ни-
штву ста ри јем од

Број сту де-
на та у од но-

су на број 
ста нов ни ка 
ста рих (20-

24 г.)

Број 
ста нов-
ни ка на 
1 сту-
ден та

Број 
ста нов-
ни ка на 

1 ди-
пло му 

сте ча ну 
те го ди-

не

Др жа-
ва

15  
го ди на

25  
го ди на

1921 - 0.9 1187 17.820 КЈ
1931 - - 1.0 301 10.149 КЈ
1948 - - 4.0 270 7.165 ФНРЈ
1953 0.7 0.97 3.3 295 2.452 ФНРЈ
1961 1.5 2.04 10.0 117 1.068 ФНРЈ
1971 3.1 4.11 16.1 73 1.793 СФРЈ
1981 5.5 6.97 21.6 56 1.222 СФРЈ
1991 7.3 8.89 19.1 73 657 СРЈ
2002 11.0 13.16 35.7 41 415 РС

Извор: Статистички годишњак Србије 1991, 2003, 2005, 2006, 
Београд, Републички завод за статистику
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На основу ове табеле начињени су графикони 3 и 4.

Графикон 3

Графикон 4

Екс пан зи ја обра зо ва ња ни је ми мо и шла ни Ср би ју, ма да 
је та екс пан зи ја до шла не што ка сни је не го у раз ви је ним ин-
ду стриј ским зе мља ма. Без не ке зна чај ни је тра ди ци је у обра-
зо ва њу уоп ште (да и не го во ри мо о ви со ком обра зо ва њу), Ср-
би ја је свој пр ви Уни вер зи тет до би ла по чет ком два де се тог 
ве ка. За са мо сто ти нак го ди на,  Ср би ја се раз ви ла од зе мље у 
ко јој го то во да и ни је би ло ви со ко обра зо ва них љу ди (из у зет-
но ма ли број шко ло ван на до ма ћем уни вер зи те ту)   до зе мље 
у ко јој го то во че твр ти на ге не ра ци је упи су је не ку ви со ку или 
ви шу шко лу. 



Н. По по вић, Г. Ђо рић ОД УЗ ГА ЈА ЛИ ШТА ЗА ЕЛИ ТУ ...

316

Та бе ла 2
Број ви ших и ви со ких шко ла у Ср би ји по го ди на ма

Го ди на Ср би ја Вој во ди на Ср би ја+Вој во ди на

1938/39 10 1 11

1947/48 15 1 16

1955/56 27 4 31

1966/67 71 17 88

1976/77 82 27 109

1997/1998 99 24 123

2002/2003 108 27 135

2003/2004 159 42 201

Ова ква екс пан зи ја обра зо ва ња не би би ла мо гу ћа да по-
ве ћа ње бро ја сту де на та ни је пра ти ло и по ве ћа ње бро ја ви со-
ко школ ских уста но ва. Ако је пред дру ги свет ски рат у Ср-
би ји би ло укуп но 11 ви со ко школ ских уста но ва, тај број се 
ду пли рао не по сред но на кон ИИ свет ског ра та, уде се то стру-
чио се дам де се тих го ди на про шлог ве ка да би 2010 на ра стао 
на пре ко 300 ви со ко школ ских уста но ва, што др жав них, што 
при ват них. 

Та бе ла 3 
Удео ста нов ни ка са ви шим и ви со ким обра зо ва њем у ста нов ни штву 

ста ри јем од  25 го ди на у САД и Ср би ји

Ср би ја САД
Го ди на

1953 0.97 6.2 1950
1961 2.04 7.7 1960
1971 4.11 10.7 1970
1981 6.97 16.2 1980
1991 8.89 20.3 1990
2002 13.16 24.4 2000

Из вор:  U.S. Cen sus Bu re au, De cen nial Cen sus of Po pu la tion, 1940 to 
2000. In ter net Re le a se Da te: April 6, 2006 http://www.cen sus.gov/po pu la
tion/www/soc de mo/edu ca tion/phct41.html 10.4.2009 Да нас се тај број про
це њу је на пре ко 28%

Из вор по да та ка  за Ср би ју: Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 
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У по ре ђе њу са нај ра зви је ни јим зе мља ма све та, екс пан-
зи ја ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји бе ле жи исте трен до ве, ма-
да у не што ма њој раз ме ри. У по ре ђе њу са САД, нпр. мо же 
се уочи ти да и у јед ној и удру гој зе мљи ра сте удео ви со ко 
обра зо ва них, да је тај удео у САД знат но ве ћи али да је ре ла-
тив на раз ли ка све ма ња. Ако је пе де се тих го ди на у САД би-
ло 6 пу та ви ше ви со ко обра зо ва них не го у Ср би ји (ме ре но у 
од но су на укуп ну по пу ла ци ју), по чет ком тре ћег ми ле ни ју ма 
је тај од нос сма њен на са мо 2 пу та ви ше ви со ко обра зо ва них 
ста нов ни ка.   

Кад је реч о об у хва ту тер ци јар ним обра зо ва њем, у САД 
чак 72.6% ге не ра ци је упи су је уни вер зи тет, а у 25 зе ма ља све-
та тај про це нат је 50 или ве ћи. (Реч је о сту ден ти ма ко ји се 
упи су ју на пр ву го ди ну, би ло ко је вр сте сту ди ја). 

Из вор: UNE SKO, ski nu to sa: Na tion Ma ster http://www.
na ti on ma ster.com/graph/edu_ter_enr-edu ca tion-ter ti ary-en rol-
lment 10.4.2009

Упра во овај по да так да је кључ за раз у ме ва ње про ме ње-
не уло ге ви со ког обра зо ва ња у са вре ме ном дру штву. Твор ци 
мо дер ног уни вер зи те та мо гли су да ра чу на ју да ће на уни вер-
зи тет ске сту ди је до ћи ма ње од 1% ге не ра ци је ста са ле за уни-
вер зи тет. Тај 1%, пред ста вљао је зби ља дру штве ни „крем”. 
Иако ни су мо ра ли да пред ста вља ју 1% нај спо соб ни јих, нај-
ин те ли гент ни јих, нај вред ни јих или нај та лен то ва ни јих, они 
је су пред ста вља ли ели ту ко ја је у кул тур ном по гле ду би ла 
нај при пре мље ни ја за сту ди ра ње и уна пре ђе ње зна ња. До бро 
обра зо ва на (це сто на при ват ним шко ла ма и уз при ват не учи-
те ље), вас пи та на да по шту је и ува жа ва зна ње и обра зо ва ност, 
на у че на да про бле ми ма при ла зи на ра ци о на лан на чин и да 
их ра ци о нал но ре ша ва, та ма ло број на ели та је би ла пот пу но 
спрем на да сту ди је при хва ти као тра га ње за зна њем и да се 
ве о ма ра но укљу чи у нај за мр ше ни је на уч не рас пра ве сво га 
до ба.  Та квим сту ден ти ма је би ло мо гу ће по ста вља ти ве о ма 
ви со ке зах те ве и од њих тра жи ти не са мо да „на у че” про пи-
са но гра ди во не го и да са мо стал но ре ша ва ју раз ли чи те про-
бле ме и да обра зла жу и бра не соп стве ни при ступ и соп стве-
но ре ше ње.

Са вре ме ни уни вер зи тет мо ра да ра чу на на то да у ње-
го ве слу ша о ни це до ла зе сту ден ти ко ји су по спо соб но сти-
ма чак ис под про се ка сво је ге не ра ци је. Ако вам се на сту-
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ди је упи ше 75% ге не ра ци је, он да мо ра те ра чу на ти да ме дју 
тим сту ден ти ма има и оних ко ји су је два са вла да ли (ако су 
уоп ште са вла да ли) и сред њо школ ски про грам. Про блем ко-
ји са вре ме ни уни вер зи тет мо ра да ре ши је ка ко од ре ди ти и 
одр жа ти ви со ки ни во и ви со ки ква ли тет на ста ве а да исто-
вре ме но тај ни во мо же да са вла да и сту дент про сеч них (или 
чак ис под про сеч них) спо соб но сти.  То је, на рав но, мо ра ло да 
во ди па ду ква ли те та, сни жа ва њу кри те ри ју ма и ге не рал но, 
сма ње њу угле да уни вер зи те та, али то је би ла це на ко ја се мо-
ра ла пла ти ти да би ин сти ту ци је (или си стем) ви со ког школ-
ства оба вио уло гу ко ја му је на ме ње на и ко ју је сам пре у зео.

Са вре ме ни уни вер зи тет

Иде ал но тип ски по сма тра но, сред ње во ков ни уни вер зи-
те ти су би ли ме сто чу ва ња и пре но ше ња кла сич ног, тра ди-
ци о нал ног зна ња. Мо дер ни, но во ве ков ни уни вер зи тет (19. и 
20. век) је по стао ме сто про из вод ње и по сре до ва ња но вог зна-
ња. Са вре ме ни уни вер зи тет (и пре Бо ло ње) је ме сто сти ца ња 
и тро ше ња упра во ство ре ног (на дру гом ме сту) зна ња. 

Пре ма Ли сма ну – “по све ма ис ква рен /по јам уни вер зи-
те та/“ (98) (ита лик ауто ров). По на шем ми шље њу ни је ис ква-
рен по јам уни вер зи те та, већ је уло га уни вер зи те та про ме ње-
на кроз низ по сте пе них и спон та них про ме на – при ла го ђа ва-
ња зах те ви ма дру га чи је дру штве не ор га ни за ци је ван уни вер-
зи те та, и то пре не го што су ре фор ма то ри европ ског ви со ко 
обра зо ва ног про сто ра пот пи са ли Бо лоњ ску де кла ра ци ју. Не 
са мо да је про ме ње на уло га уни вер зи те та, вец је про ме њен и 
иде ал – кон цепт обра зо ва ња.

Пре све га са вре ме но ви со ко обра зо ва ња ни је при ви ле-
ги ја ма њи не. „То ни је про цес лич ног уса вр ша ва ња без ика-
кве ве зе са ши рим дру штве ним окру же њем. Са вре ме ни на-
став ник ни је му драц у чи јем се по се ду на ла зе екс клу зив не 
ин фор ма ци је ко је он по свом на хо ђе њу пре но си ма лој гру пи 
вер них след бе ни ка свог уче ња. Мо дер но обра зо ва ње има ја-
сну дру штве ну функ ци ју да,  из ме ђу оста лог, об у чи ши ро ке 
сло је ве по пу ла ци је да на ефи ка сан и ком пе тен тан на чин оба-
ве раз ли чи те по сло ве нео п ход не за функ ци о ни са ње дру штва 
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у раз ли чи тим сег мен ти ма, у скла ду са под руч јем сво је екс-
пер ти зе.“6

Од свих функ ци ја мо дер ног (Хум бол то вог) уни вер зи те-
та оста ло је још са мо  обра зо ва ње ви со ко обра зо ва них рад-
ни ка за „при вре ду за сно ва ну на зна њу“ (know led ge ba sed eco
nomy). Са вре ме ни уни вер зи тет се мо же раз у ме ти као про из-
вод ни по гон у ко ме се ма сов но про из во де струч ња ци (hu man 
re so ur ces, hu man ca pi tal). 

Са ома со вље њем уни вер зи те та у 20. ве ку – и кроз по-
ве ћа ни број сту де на та и кроз по ве ћа ни број ви со ко школ ских 
уста но ва – уни вер зи тет је пре стао да бу де ме сто на ко ме су 
сје ди ње ни на ста ва и ис тра жва ње. Тај про цес је по на ма за-
вр шен пре Бо лоњ ских ре фор ми и ни је њи хов ре зул тат, ка ко 
ла мен ти ра Ли сман (102) ње го ви исто ми шље ни ци: „усли јед 
обра зов них ре фор ми се дам де се тих го ди на све у чи ли ште уве-
ли ке му ти ра ло пре ма ви со ко школ ској уста но ви ко ја, до ду ше, 
и да ље пре но си зна ње, али га ви ше у до вољ ној ме ри са мо не 
про из во ди, а ако се то и до го ди, он да је то ви ше или ма ње 
стрикт но одво је но од на ста ве” (101).

У кон цеп ту са вре ме ног ви со ког обра зо ва ња зна ње ви-
ше ни је је дин стве но и не де љи во, већ по де ље но на низ ди-
сци пли на и сту диј ских про гра ма. Са вре ме ни уни вер зи те ти 
је су „обра зов на пред у зе ћа“ (ка ко их (дис)ква ли фи ку је Ли-
сман(98)) у ко ји ма се из у ча ва и под у ча ва не ка вр ло огра ни-
че на област зна ња. Обр зо ва ње зна чи тре нинг: сти ца ње ве-
шти на нео п ход них за по сао; ску пља ње раз ли чи тих ко ри сних 
ве шти на и ин фор ма ци ја. Ре зул тат та квог обра зо ва ња пре ма 
Ли сма ну (2008:45) су: флек си бил ни, мо бил ни и за тим ски рад 
спо соб ни кло но ви ко ји бес пре кор но функ ци о ни шу. У еко но-
ми ји за сно ва ној на зна њу, зна ње ни је су бјек тив но свој ство 
(са мо спо зна ја и сло бо да) већ је не ма те ри јал ни ре сурс ко ји је 
из вор при хо да/про фи та: зна ње као опред ме ће но (ка пи та ли-
зо ва но) зна ње ко је не по сред но до но си про фит (ин те лек ту ал-
на и ин ду стриј ска сво ји на, па тен ти, цопy ригхт, кноw-хоw, 
аутор ска пра ва (ви ди: Char trand 2006)).7

6 Го ра на Ђо рић, „Ис хо ди уче ња и кон тро ла ква ли те та“, текст при пре мљен за 
Во дич кроз ин тер ну ева лу а ци ју на уни вер зи те ти ма у Ср би ји

7 Вла сник па тен та чи је ко ри шће ње ко шта 1USD по про из во ду, за ра ди ће ми-
ли он до ла ра а да не мрд не пр стом са мо за то што је омо гу ћио (ино ва ци јом) 
не по сред ном про из во ђа чу да не што про из ве де или ре ши про блем. Ло кал ни 
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Ли сман го во ри о ’ма на ге мен ту зна ња’. Не ра ди се о 
обра зо ва њу, не го о зна њу ко је се по пут не ке си ро ви не (45) 
тре ба про из во ди ти, про да ва ти и ку по ва ти, ко јим тре ба упра-
вља ти и од ла га ти га; ра ди се – за не ма ри мо ли по себ не про-
гра ме за на уч не ели те – о ле ти мич ном фраг мен тар ном зна њу 
ко је упра во до ста је за то да љу де одр жа ва флек си бил ним за 
рад ни про цес и рас по ло жи ви ма за сло же не по сло ве у мо дер-
ној ин ду стри ји.

Бо лоњ ски про цес ни је ни шта дру го не го стан дар ди зо-
ва ње ко је пра ти сва ку ма сов ну про из вод њу (стан дард не ети-
ке те: bac he lor, ma ster, doc tor). „Као што мо дер но дру штво мо же 
са мо у огра ни че ној ме ри да оства ри прет по став ке свог оп стан ка и 
функ ци о ни са ња у ло кал ним окви ри ма, а ве ћи део тих прет по став-
ки оства ру је у на ци о нал ном и ме ђу на род ном про сто ру, та ко и зах-
те ви ко ји се по ста вља ју пред мо дер но обра зо ва ње пре ва зи ла зе ин-
тер не стан дар де по је ди них обра зов них ин си ту ци ја. Мо дер ни уни-
вер зи тет мо же оства ри ти сво ју дру штве ну функ ци ју са мо ако се 
ре зул та ти обра зов ног про це са мо гу ко му ни ци ра ти и про це њи ва ти 
ка ко од стра не оста лих обра зов них ин сти ту ци ја, та ко и од стра-
не ко ри сни ка услу га обра зов них ин сти ту ци ја – сту де на та, али и 
од ко ри сни ка услу га екс пе ра та (ди пло ми ра них сту де на та) ко ји 
су у овим ин сти у ци ја ма об у че ни.“8 Оту да је „ qu a lity con trol“ 
цен трал ни про блем. „Исто риј ски, кон цепт кон тро ле ква ли те та 
и по крет кон тро ле ква ли те та по ве зан је са се риј ском про из вод-
њом у ко јој ка рак те ри сти ке сва ког по је ди ног про из во да мо ра ју 
од го ва ра ти  уна пред де фи ни са ном стан дар ду ква ли те та. У овом 
из вор ном кон тек сту, кон тро ла ква ли те та се дер фи ни ше као ме ха-
ни зам пу тем ко га се оси гу ра ва да ре зул тат јед ног про це са (про-
из вод или услу га) од го ва ра пре де тер ми ни са ним спе ци фи ка ци ја ма 
(стан дард ним крак те ри сти ка ма про из во да или услу ге). По тре ба за 
стан дар ди за ци јом ка рак те ри сти ка про из во да по тен ци ра на је по-
де лом ра да у ко јој се нпр. CD -и  (com pact discs) про из ве де ни у 
јед ној зе мљи ре про ду ку ју у му зич ким уре ђа ји ма про из ве де ним у 

про из во ђа чи ком пју те ра, софт ве ра или „Co ca co le“, пла ћа ју огром не су ме 
IBM- у, Mic ro sof tu или „Co ca co la“- и са мо за то што ко ри сте њи хо ва име-
на или тех но ло шка ре ше ња. При хо ди ових ком па ни ја ве ћим де лом до ла зе 
од аутор ских и па тент них пра ва  (ка пи та ли зо ва ног зна ња) не го од фи зич ке 
про из вод ње (то је одав но пре пу ште но ти гро ви ма ју го и сточ не Ази је).

8 Го ра на Ђо рић, „Ис хо ди уче ња и кон тро ла ква ли те та“, текст при пре мљен за 
Во дич кроз ин тер ну ева лу а ци ју на уни вер зи те ти ма у Ср би ји.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2011, год. VII vol. 12 стр. 301325

321

дру гој зе мљи, те је нео п ход но по сти ћи ком па ти бил ност ка рак те-
ри сти ка про из во да.

У оној ме ри у ко јој је ви со ко обра зо ва ње по ста ло “се риј ска 
про из вод ња”, и то та ква да сту ден ти обра зо ва ни на јед ном уни-
вер зи те ту че сто на ста вља ју шко ло ва ње на дру гом уни вер зи те ту 
или се за по шља ва ју у дру гој зе мљи, стан дар ди за ци ја ква ли те та,  
од но сно обез бе ђе ње и кон тро ла ква ли те та ви со ког обра зо ва ња по-
ста је све ва жни ја те ма и по крет. У овом кон тек сту, кон тро ла ква-
ли те та у ви со ком обра зо ва њу се де фи ни ше као ме ха ни зам пу тем 
ко га се оси гу ра ва да ре зул та ти уче ња, и обра зов ни про цес у ко ме 
се они оства ру ју, од го ва ра ју уна пред де фи ни са ним стан дар ди-
ма ква ли те та.“9  Стан дар ди за ци ја – „исто зва ње исто зна ње“. 
Кон тро ла ква ли те та. Кри те ри ју ми су пот пу но ин ду стриј ски: 
сма ње ње „шкар та“ (сва ки из лаз има сво ју ди пло му), ефи ка-
сност сту ди ја, стан дард ни, еко но мич ни им пут (wor klo ad me-
ren ECTS), про из во ђач ка де кла ра ци ја (ди пло ма су пле мент). 

Ср би ја: дру штве на про ме на и ре фор ма обра
зо ва ња

У окви ру овог де ла ди рект но по ве зу је мо пи та ње кон-
фе рен ци је - о дру штве ним про ме на ма у Ср би ји и ре фор ми 
ви со ког обра зо ва ња, и те зу на сег ра да. Прет по ста вља мо да 
се под „дру штве ним про ме на ма у Ср би ји“ под ра зу ме ва тран-
сфор ма ци ја еко ном ског и по ли тич ког си сте ма из цен трал но 
план ске еко но ми је и јед но пар тиј ског по ли тич ког си сте ма у 
тр жи шно ре гу ли са ну еко но ми ју и де мо крат ски ви ше пар тиј-
ски по ли тич ки си стем. Под „ре фор мом ви со ког обра зо ва ња“ 
прет по ста вља мо да се под ра зу ме ва тзв. Бо лоњ ска ра фор ма, 
од но сно при ла го ђа ва ње си сте ма ви со ког обра зо ва ња у Ср би-
ји зах те ви ма је дин стве ног европ ског обра зо ва ног про сто ра, а 
на осно ва ма Бо лоњ ске де ки ла ра ци је. 

На ше раз у ме ва ње бо лоњ ске ре фор ме је да је то низ ме-
ра усме ре них на ор га ни за ци о но и ад ми ни стра тив но уре ђе ње 
уни вер зи те та са већ про ме ње ном уло гом да ма сов но обра-
зу је струч ња ке ра зних про фи ла. Ако би смо на су те зу хте-
ли да ела бо ри ра мо у овом кон тек сту пи та ње по ста је да ли 
је уло га уни вер зи те та у Ср би ји про ме ње на (од но сно, да ли 
срп ски уни вер зи те ти ма сов но про из во де ви со ко обра зо ва не 

9 Ibi dem.
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струч ња ке) и, ако је сте, да ли је низ ме ра под на зи вом Бо лоњ-
ска ре фор ма пра ви од го вор на ор га ни за ци ју уни вер зи те та са 
овим за дат ком.

У ве зи са раз у ме ва њем дру штве них про ме на ре ле вант-
них за про ме ње ну уло гу уни вер зи те та пи та ње је (на кон што 
смо те про ме не прет ход но опи са ли) да ли су се и ка да те про-
ме не де си ле у Ср би ји. Ако го во ри мо о дру штве ним про ме на-
ма у Ср би ји и си сте му обра зо ва ња ко ји те про ме не тре ба да 
пра ти и омо гу ћи, он да се мо ра мо до та ћи те ме мо дер ни за ци је 
и свих не во ља ко је је Ср би ја има ла на том пу ту. Без сум ње, 
мно ге про ме не ко је зна че мо дер ност и ко је зах те ва њу мо дер-
но обра зо ва ње су се у Ср би ји већ де си ле (ин ду стри ја ли за ци-
ја, ур ба ни за ци ја, уво ђе ње мо дер них тех но ло ги ја, отво ре ност 
пре ма све ту и но вим тех но ло ги ја ма итд.). Те про ме не зах те-
ва ју ве о ма обра зо ва но ста нов ни штво и зах те ва ју си стем спо-
со бан да то ста но ви штво обра зу је. 

Да ли ак ту ел на со ци о е ко ном ска тран сфор ма ци ја (тран-
зи ци ја) у Ср би ји убр за ва или ко чи те про ме не?  И да и не. 
Не ке про ме не су нео п ход не (сво јин ска тран сфор ма ци ја, уре-
ђе ње др жа ве, ра ци о на ли за ци ја) и оне не ће ићи без ва ља но 
обра зо ва них по сле ни ка. На жа лост тзв. тран сфор ма ци ју мно-
ги ко ри сте за лич но бо га ће ње и лич ну про мо ци ју ру ше ћи 
прет по став ке на ко ји ма би Ср би ја мо гла да кре не у хва та ње 
ко ра ка са раз ви је ним све том.

Да ли ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји (ако је 
кон ста то ва но и вре мен ски ло ци ра но) ко ин ци ди ра и има би ло 
ка кве ве зе са тим про ме на ма? Мно го је чи ни ла ца ути ца ло на 
раз вој и ома со вље ње ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. Од уви-
дја ња ва жно сти обра зо ва ња за раз вој зе мље и „пла ни ра не 
ели те“ у 19. ве ку, пре ко сна жног та ла са ега ли та ри зма ко ји 
је пра тио со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју и омо гу ћио ве ли ком 
бро ју де це рад ни ка и се ља ка да се до мог ну ви со ких шко ла 
по чет ком дру ге по ло ви не про шлог ве ка, пре ко рас ту ће не-
за по сле но сти и раз ви ја ња ви со ко школ ских ин сти ту ци ја као 
сво је вр сне там пон зо не ко ја је тре ба ло да амор ти зу је при ти-
сак на до ла зе ћих ге не ра ци ја на тр жи ште ра да, до обез вре ђи-
ва ња обра зо ва ња у вре ме не по сред но пре и на кон рас па да 
Ју го сла ви је. 

Ко нач но, ако се те про ме не у Ср би ји ни су де си ле, или 
су успо ре не или за у ста вље не, да ли нам он да тре ба ма сов но 
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ви со ко обра зо ва ње и за тим Бо лоњ ска ре фор ма као ре ак ци ја 
на ома со вља ва ње уни вер зи те та? Те о риј ско пи та ње са прак-
тич ним им пли ка ци ја ма: где су гра ни це дру штве ног си сте ма 
уну тар ко га тре ба ана ли зи ра ти ути цај дру штве них про ме на 
на об лик и са др жај уни вер зи те та у Ср би ји? Од но сно, про ме-
ње на уло га срп ских уни вер зи те та у од но су на ко ју дру штве-
ну про ме ну и где?

У од го во ру на го ре по ста вље на пи та ња на ше ста но ви-
ште је да Ср би ја пред ста вља пре у ски оквир да би се мо гло 
раз у ме ти и го во ри ти о од но су дру штве них про ме на и про-
ме на у обра зов ном си сте му. Про ме не ко је дик ти ра ју на чин 
жи во та и ко је ће од ре ди ти суд би ну Ср би је у го ди на ма ко је су 
пред на ма де ша ва ју се на гло бал ном ни воу. И те про ме не зах-
те ва ју гло бал ни од го вор. На те про ме не и та пи та ња не мо-
гу да ва ти раз ли чи те од го во ре Ср би ја и Хон ду рас, Сло ве ни ја 
и Тај ланд, Бу гар ска и Чи ле. Обра зо ва ње је по ста ло свет ски 
фе но мен и о ње му се мо ра раз ми шља ти у свет ским окви ри-
ма. На ша шан са је да о тим про бле ми ма ми сли мо ба рем из 
европ ске пер спек ти ве, а европ ску пер спек ти ву, бар кад се ти-
че ад ми ни стра ци је у ви со ком школ ству де фи ни ше Бо лоњ ски 
про цес. 

На кра ју, из пер спек ти ве на ше те зе, пи та ње дру штве-
них про ме на у Ср би ји и ре фор ме ви со ког убра зо ва ња се 
мо же ова ко кон кре ти зо ва ти: Да ли су срп ски уни вер зи те ти 
„схва ти ли“ да је њи хо ва уло га да ма сов но обра зу ју ви со ко о-
бра зо ва не струч ња ке за европ ски и свет ски про фе си о нал ни 
про стор у ко ме су се од и гра ле ду бо ке про ме не у на чи ну ор-
га ни за ци је дру штве ног жи во та ко је ту ма сов ност зах те ва ју? 
Дру го сте пе но је пи та ње (и на ње га у овом ра ду ни је тра жен 
од го вор, што не им пли ци ра да је оно ма ње ва жно) да ли ме-
ре им пле мен ти ра не под на зи вом Бо лоњ ска ре фор ма успе шно 
ре ша ва ју про бле ме (про бле ме ма сов ног обра зо ва ња ви со ко о-
бра зо ва них струч ња ка) по ста вље не пред са вре ме не уни вер-
зи те те тим про ме на ма.
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Nenad Popovic,Gorana Djoric

FROM A NURSERYBASE FORTHE ELITE 
TO A MASS PRODUCTION OF HIGHLY 

EDUCATED EXPERTS

Summary

Authors of the text engaged into a polemics regarding the 
critiques of the Bologna Process by some academics who con
sciously and prudently oppose this process inspired by the values 
that are not simple nor easy to abandon (the values of classic hu
manistic education.) An extremely convincing and precisely ar
ticulated case of such opposition is a book of Konrad Paul Liess
mann Theory of Miseducation – Errors in Society of  Knowledge. 
Their point of view is that the critique of the Bologna reform is 
wrongly addressed. According to the authors, the reform is only 
a serial of administrative reforms directed toward a high educa
tion system in the region of Europe and as such it does not in
terfere into the mission of an university and the content of the 
research and lectures in the university. The reform appeared af
ter the change of a traditional role of university – a production 
of knowledge and building of spirituality as a basis for moral 
activity of the elite. The authors’ main thesis is that the changes 
that took place in 20th century (democratization of education, 
scientifictechnological revolution, development of social servic
es and bureaucratization of social organization) has transformed 
the university from “a nurserybase” of the elite (both social and 
intellectual elite) into a production line for a massproduction of 
experts (human resources, human capital) for a knowledge based 
economy and public administration. The problem of education 
(bildung) as the production of knowledge and building of spiri
tuality must be solved in another place and in another way (not 
more in the universities, at least not in basic university program) 
and the Bologna Reform has nothing to do with it. 
Key Words:Bologna reform, society of knowledge, university pro

gram, theory of miseducation
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