
 
АГЕНДА 

Семинар „Реформа високог образовања и стручно усавршавање 
студентских представника“ 

 
 
 
Организатор:  Савез студената Београда  
Време:   14.-18. Децембра 2011. 
Mесто:   Студентско одмаралиште Ратко Митровић, Златибор. 
Учесници: Студенти са свих акредитованих Универзитета у Србији, представници 

СКОНУСа, СКАСССа и високих стурковних школа, гости из Хрватске, 
Црне Горе, Енглеске, Аустрије и Словеније 

Број учесника:  200 
 
 
I ДАН  Среда  - Долазак 
 
Време Тема Предавачи/учесници Опис 
18.00–20.00 Вечера   
 
II ДАН Четвртак – Стандарди за студентске лидере и Писање пројеката 
 
Време Тема Предавачи/учесници Опис 
10.00 – 10.15 Отварање Државни секретар 

Министарства 
просвете проф др 
Радивоје Митровић 
Председник ССБ 
Маја Радовановић 

 

10.15 – 10.30 СИГМУС- представљање Студент проректор 
СПУБа Милан Крстић 

Представљање 
планираних и 
реализованих 
активности 

10.30 – 11.00 Истаживање студентске 
популације  

Контакт особа за 
СИГМУС испред 
ССБа Кристина 
Давидовић 

Представљање 
истражовања рађеног 
на студентским 
представницима за 
потребе израде 
стандарда за 
студентске 
представнике 

11.00 – 11.40 Стандарди за студентске 
лидере 

Студент продекан 
ТМФ, Кординатор за 
високо образовање 
ССБа, Извршни 
директор Пројектног 
центра Владимир 
Смуђа 
Председник СПТМФ 
Лазар Драшковић 
Председник ССТМФ 
Алексић Немања 
Потпредседник 
СПТМФ Милош 
Узелац 

Представљање 
стандарда за 
студентске лидере и 
успостављање јасне 
дистинкције између 
студентских лидера и 
студентских 
представника 

11.40 – 12.00 Пауза   
12.00 – 13.00 Стандарди за студентске 

лидере- наставак 
Студент продекан 
ТМФ, Кординатор за 
високо образовање 
ССБ, Извршни 
директор Пројектног 
центра Владимир 

У наставку ће бити 
представљена 
стратегија за 
едукацију студентских 
лидера и студентских 
представника 



Смуђа 
Председник СПТМФ 
Лазар Драшковић 
Председник ССТМФ 
Алексић Немања 
Потпредседник 
СПТМФ Милош 
Узелац 

13.00 – 15.00 Пауза за ручак   
15.00 – 15.45 Компетенције студентских 

представника   
Предстваник БОКУ 
Флориан Вејнбергер 
Предстваник МСУ 
Маха Кан 

Искуства студената из 
студентске 
организације БОКУ из 
Беча, Аустрије и 
искуства студената из 
МСУ, Енглеске. 

15.45 – 16.45 Студентско организовање 
на последипломским 
студијама са освртом на 
студентске лидере 

Александар Јовић Студентски 
представници на 
мастер и докторским 
студијама, утицај 
старијих генерација на 
процес доношења 
одлука. 

Паралелно ће се одржавати  
15.00 – 18.00 Основе пројектног циклуса 

и стабло проблема 
Милица Милић, 
Лазар Ђуровић, 
Владимир Смуђа, 
Лазар Драшковић 

Полазницима ће бити 
представељени 
основи пројектног 
циклуса са нарочитим 
акцентом на најчешће 
грешке. Затим ће им 
бити објашњени 
основи стабла 
проблема након чега 
ће бити подељени у 5 
група од по 10 
полазника где ће уз 
надзор предавача 
сами радити на стаблу 
проблема које ће им 
предавач задати. 
Након чега ће 
изабрати проблем који 
желе да реше у оквиру 
једног пројекта. 

 
III ДАН Петак – Радни пакет 1 панел дискусија и Писање пројеката 
 
  
Време Тема Предавачи/учесници Опис 
10.00 – 11.15 10: 00 - 10: 15 Уводна реч и 

приказ обављених 
активности у оквиру радног 
пакета РП 1 (Златица 
Маринковић, УНИ)  
10: 15 - 10: 30 Улога и учешће 
студената у Националном 
савету за високо 
образовање (Марио Спасић)  
10: 30 - 10: 45 Учешће 
студентских представника у 
управљању 
високошколским 
институцијама у пракси 
(Милош Нешић, УНИ) 
10:45- 11:00  

Модератори: 
Др Златица 
Маринковић 
Кристина Давидовић 

 



Учешће СКОНУС-а у 
решавању актуелних 
проблема студената Србије 
(Фикрет Халиловић, НСВО) 
11:00 – 11:15 Стање и 
перспективе студентских 
организација у Србији – 
искуство Савеза студената 
Београда (Владимир Смуђа, 
ССБ)  
11:15 - 11:30 Представљање 
дуалног система студентског 
организовања у Србији (са 
освртом на Закон о 
студентском организовању 
(Невена Вуксановић, СУС) 

11.30 – 11.45 Пауза    
11.45 – 13.15 11:45 - 12:15 Резултати 

анкете о учешћу студентских 
представника у управљању 
високошколским 
институцијама у Србији 
(Ненад Јовановиц, УНИ)  
12:15 – 13:15 Панел 
дискусија са закључцима и 
препорукама за даље 
активности, са посебним 
фокусом на:  
• Учешће студената у 
органима управљања 
Високосколске установе 
(ННВ, Савет, Колегијум, 
Комисије)  
• Избори за Студентски 
парламент, начин избора 
(независни кандидати, листе 
организација и др) и изборни 
систем (парламентарни, 
већински, мешовити)  
• Финансирање 
Студентских парламената 
• Улога анкете 
оцењивања педагошког рада 
академског особља као и 
осталих анкета 

  

Паралелно ће се одржавати 
10.30 – 13.00 Хијерархија циљева и 

матрица логике пројекта 
Милица Милић, 
Лазар Ђуровић, 
Владимир Смуђа, 
Лазар Драшковић 

Полазницима ће бити 
представељени 
основи хијарархије 
циљева, те ће се 
затим приступити 
вежби где ће свака 
група саставити своју 
хијарархију циљева у 
односу на проблем 
који су одабрали да 
реше приликом 
прошлог предавања. 
Након тога ће им бити 
објашњена матрица 
логике пројекта  после 
ћега ће приступити 
прављењу исте за 
свој пројекат. Све уз 



надрор и сугестије 
предавача. 

13.00 – 15.00 Пауза за ручак   
15.00 – 18.00 Дебата о Закону о 

студентском организовању 
 

Александар Јовић 
Кристина Давидовић 

 

Паралелно ће се одржавати 
15.00 – 18.00 Разлиставање пројектних 

активности и буџет 
Милица Милић, 
Лазар Ђуровић, 
Владимир Смуђа, 
Лазар Драшковић 

Полазницима ће бити 
представљени основи 
разлиставања 
активности, те ће се 
затим приступити 
вежби где ће свака 
група разлиставати 
активности у оквиру 
свог пројекта. Након 
тога ће им бити 
објашњено како се 
прави буџет  после 
ћега ће приступити 
прављењу истог за 
свој пројекат. Све уз 
надрор и сугестије 
предавача. 

 
IV ДАН Субота – Наставак обуке за писање пројеката, Вананставне активсности и Округли сто 
„Високо образовање - будућности и перспективе“ 
 
Време Тема Предавачи/учесници Опис 
10.00 – 13.00 1. Уводна реч (УБГ, УМ) 

2. Кратко представљање 
досадашњих и предстојећих 
активности (УНИ, УМ) 
4. Представљање резултата 
упитника за стране 
партнере - ВНА на 
универзитетима у ЕУ. (УМ и 
страни партнери)  
5. Мегакаријера - 
представљање делатности 
са компаративним освртом 
на Каријер Центер Мидлсеx 
универзитета; презентација 
сличних центара за развој 
каријере са других српских 
универзитета) 
6. Округли сто: главна тема: 
сачињавање оквира за 
законску регулативу (РП2), 
награђивање ЕСПБ 
бодовима (РП4), 
награђивање студентских 
представника (РП3) : 
а) Друштвена одговорност 
академске заједнице 
(партнери из ЕУ, гости, 
добродошли предлози свих 
партнера) 
б) Потребе и могућности 
награђивања ВНА у Србији 
(добродошли предлози 
свих партнера; 
Министарство) 
- културолошки аспект 

Милица Милић, 
Лазар Ђуровић, 
Владимир Смуђа, 
Лазар Драшковић 

 



(БОКУ) 
 
- које ВНА треба 
награђивати/подстицати - 
категорије (добродошли 
предлози свих партнера) 
ц) Потребне вештине 
студентских представника - 
ВНА које треба 
подстицати/омогућити 
(тренинзи) - (Кристина 
Давидовић) 
 
д) Могућност награђивањем 
ЕСПБ бодовима и уписом у 
додатак дипломи (УНС). 

Паралелно ће се одржавати 
10.00 – 13.00 Представљање урађеног 

пројекта и сугестије и 
коментари 

Милица Милић, 
Лазар Ђуровић, 
Владимир Смуђа, 
Лазар Драшковић 

Свака од 5 група ће 
имати по 30 минута да 
представи све што је 
до сада урадила на 
својим пројектима 
након чега ће им 
предавач указати на  
потенцијалне грешке 
или опасности 
приликом писања 
истих.Након чега ће 
изабрати проблем који 
желе да реше у 
оквиру једног пројекта. 

13.00 – 15.00 Пауза за ручак   
15.00 – 16.30 Округли сто „Високо 

образовање - будућности и 
перспективе“ 
 

Модератори: 
Кристина Давидовић 
Владимир Смуђа 
Гости: 
Министар Просвете 
проф др Жарко 
Обрадовић, 
Представник ПКС, 
Ректор БУ проф др 
Бранко Ковачевић, 
Проректор за наставу 
БУ проф др Неда 
Бокан, Декан ТМФ 
проф др Иванка 
Поповић 
 

Теме: 
-Политика уписних 
квота на 
високошколским 
установама и реалне 
потребе тржишта рада 
-Компетенције 
студената и њихова 
вредност 
 

16.30 – 17.00 Пауза   
17.00 – 19.30 Наставак Округли сто 

„Високо образовање - 
будућности и перспективе“ 
 

 Теме: 
-Вредност ЕСПБ 
-Мобилност 
Студената 
-Стручно 
усавршавање у земљи 
и иностранству 

 
V ДАН Недеља – Одлазак кући – Полазак у 14 часова 
 
Време Тема Предавачи/учесници Опис 
13.00 – 14.00 Ручак   
 


