






 

Крагујевац, 22 април 2010. 

 

 

Професор др Слободан Арсенијевић,  

ректор Универзитета у Крагујевцу 

 

Крагујевцу стоматологија, Врњачкој Бањи туризам 

 
На Медицинском стартује стоматологија, а на Машинском војно инжењерство. Нова зграда ФИЛУМ-а, 

поред Економског, идуће године. Врњачка Бања добија Факултет за туризам и хотелијерство. 

Болоња није света крава 

 

НИЈЕ добро да се ректор често оглашава, а нарочито да даје олака обећања. Ово је озбиљан 

посао који се тиче не само науке, већ и образовања младих. Управо оних који ће, колико сутра, имати 

одговорне дужности у нашем друштву. Зато, мислим да би најбоље било да поразговарамо после шест 

месеци, када ћу јавности положити рачун шта је моја екипа урадила, колико је успела да оствари од 

планираног и са којим проблемима се сусреће. 

Тако нам је на крају интервјуа који је „Светлост“ објавила на  самом почетку ове школске године 

рекао проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу. Нови ректор, иако је добио 

плебисцитарну подршку факултета у саставу овог универзитета, преузео је кормило у условима ни мало 

пријатним. Поред пословичног недостатка финансија, овдашњи универзитет је, као камен о врату, носио 

аферу „Индекс“, чијим се последицама још баве смедеревски тужиоци и судије. 

Протекло је шест месеци од када је ново руководство на челу са Вама, на челу 

Универзитета. Чиме сте се бавили и да ли је  било помоћи ресорног министарства? 

- Урадили смо све да Универзитет интегришемо у оквиру законске регулативе. Ту интеграцију 

смо видели кроз целовитост, односно кроз јединство, не уједначавајући факултете, јер сви они имају 

своје специфичности. 

  



Колико је тој интеграцији сметало то што факултети имају статус правног лица, а Ви, као 

дојучерашњи председник Комисије за акредитацију, знате да је тенденција да се само 

Универзитет јавља као субјект, док факултетима следује статус департманата. 

- Ступајући на функцију ректора изјавио сам да све може да се интегрише осим што ће 

факултети наставити да сами управљају својим приходима. Јер, шта је то што је потребно Агрономском 

факултету, а шта је потребно лекару? Само нови универзитети, као новоформирани, функционишу по 

принципу департмана. Код нас не постоји законска могућност да се универзитети организују по 

областима, у оквиру поља. За овакве универзитете, који су организовани по научним пољима, или 

класични универзитети, једноставно није добро применити тај критеријум. У Србији постоји само један 

интегрисани државни универзитет. То је новоформирани универзитет у Новом Пазару, и то је 

практично једино могуће када се формира нови универзитет. То не би могло да се примени на наш 

Универзитет, као и на остале универзитете у Србији, који су традиционални. 

Помоћ ресорног министарства? 

- У посети нашем Универзитету био је министар просвете и закључено је да је неопходна помоћ 

за изградњу зграде  ФИЛУМ-а, која ће бити на локацији поред Економског факултета. Руководство 

ФИЛУМ-а је добило помоћ од локалне самоуправе, која је факултету дала локацију. Универзитет ће све 

учинити да се зграда ФИЛУМ-а што пре подигне, јер је факултету зграда заиста неопходна. Све је 

практично дочекало ово руководство. Идеја је да се до 2011. године, по сваку цену, нађу извори 

финансирања за ФИЛУМ, мада наглашавам, није ректор тај који је непосредно надлежан за вођење тог 

важног посла, већ је то у надлежности декана Факултета и органа управљања ФИЛУМ-а. 

Чиме је ректор задовољан, а чиме незадовољан? 

Задовољан сам добром сарадњом са деканима факултета, посебно на Универзитетском 

колегијуму, који чине ректор, проректори и сви декани. Такви састанци показали су се као изузетно 

конструктивни, посебно јер су многи од њих одржани ван седишта универзитета, у градовима у којима 

имамо наше факлтете, у Јагодини, Чачку, Краљеву... 

Незадовољан сам многим стварима. Потичем из радне средине која није инертна, а на 

универзитету су склони да се баве сами собом. У овим тешким условима, определили смо се за развојну 

политику, па отуда на сваки могући начин покушавам да избегнем ту лошу навику да је универзитет сам 

себи довољан. Мислим да је улога универзитетских наставника, у друштву, поготову у овом тренутку, 

таква да тражи много већу одговорност и ангажовање.  

  У каквом амбијенту ради  Универзитет? Нарочито, ако имамо у виду, стање у Србији, 

посебно економске проблеме. 

  - Ако бих рекао да овај, као и сваки универзитет, ради у отежаним условима, које продукује 

економска стварност овог тренутка, било би опште место. Мислим, ипак, да ми делујемо у таквом 

амбијенту у коме је привилегован Универзитет у Београду. Он је богатији, има велики утицај, па и 

политички. За оно што они добијају на тацни, ми морамо да се боримо ноктима, као да је граница 

Србије на београдској Трошарини. Све што се одвоји за универзитете је мало и слабо. Тај проблем није 

само проблем Универзитета у Крагујевцу, већ и у Нишу, Косовској Митровици и Новом Пазару. Нови 

Сад је нешто друго. 

  Ваша стратегија развоја Универзитета? 

- Стратегија је подизање нивоа квалитета и финансирање квалитетних студијских програма. Овај 

универзитет се увелико спрема за нека друга времена када ће се финансирање државног универзитета 

вршити према квалитету тог универзитета, а не броју студената. Због те стратегије овог универзитетског 

колегијума, немамо жељу да повећавамо број студената на постојећим студијским програмима. У 

недостатку националне стратегије, ми ћемо покушати да направимо стратегију за наш универзитет. 



  

Какав је Ваш однос према приватним факултетима? 

- Што се тиче приватних факултета о њима не размишљамо много, и ми, овде, осим неких 

дивљих одељења која раде у Дому синдиката, немамо озбиљну конкуренцију. А ако будемо озбиљно 

радили, нећемо имати проблема. Ја не спорим облике својине. Спорим само лош квалитет резултата 

њиховог рада. 

Најбољи Универзитети на свету су приватни? 

- Да. Али на тим познатим приватним факултетима се профит улаже у развој универзитета и 

науке. И због тога су они најбољи. И не само приватни, него и државни. 

Код нас је Болоња проглашена скоро за свету краву? 

- Болоња је географски појам, а Европа има јаку универзитетску традицију. Не можемо 

занемаривати најбољу праксу, која је на европским универзитетима претрпела пробу времена која се 

мери деценијама и дуже.  

Озбиљан универзитет треба да организује наставу и истраживачки рад на такав начин који ће 

омогућити да студент највише научи, усвоји најбоља искуства, и то што научи да може и да примени, да 

квалитет наставника и студената буде конкурентан на европском простору високог образовања. Све што 

не води остварењу овог циља далеко је од озбиљних намера да се побољша квалитет наставе на 

универзитету.  

  Нови смерови на Универзитету у Крагујевцу? 

  - Изузетно смо поносни што смо, за протеклих шест месеци, у релативно кратком периоду, 

акредитовали два нова студијска програма на нашем универзитету. То су студијски програм 

стоматологије на Медицинском факултету истудијски програм војно-индустријског инжењерства на 

Машинском факултету. Студијски програм војно-индустријског инжењерства акредитован је 

захваљујући, пре свега, сарадњи Војне академије са нашим универзитетом. Полазећи од наше традиције, 

Крагујевац је природно место за образовање високостручних кадрова овог профила. Оно што треба 

посебно истаћи је чињеница да ће сваком од студената на овом смеру бити обезбеђена не само 

стипендија за време студија, већ и посао одмах након дипломирања.  

Очекујемо да ћемо до јесени, уместо одељења Економског факултета у Врњачкој Бањи, добити 

акредитацију и дозволу за рад Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. Радимо на томе 

да овај Универзитет, сопственим снагама, уз несебичну помоћ локалне самоуправе, учини да Врњачка 

Бања, као центар српског туризма, постане универзитетски град. Оно што представља тешкоћу јесу 

кадрови. Покушавамо да ангажујемо адекватне људе, и то ћемо радити врло пажљиво, при чему се 

трудимо, да што више наставника и сарадника у настави, нарочито млађих, буду из Врњачке Бање. Јер, 

немам лепо мишљење о „факултетима на точковима“. 

  Студентски стандард, ко су студенти на Универзитету у Крагујевцу? 

  - Јуче сам био на додели пехара поводом „Ректорског купа“. Искористио сам  прилику да 

неформално, ненајављен, без камера и новинара, посетим студенте у Студентском дому, да видим у 

каквим условима живе. И поред тога што је студентски дом реновиран, окречен и сређен, иако је уведен 

ред, а здравствена заштита студената, не само оних смештених у дому, на завидном нивоу, мислим да 

студенти у дому немају довољно простора и да, у том смислу, морамо тражити адекватнија решења. 

 

 



Универзитетска библиотека, како иновирати наслове у време беспарице? 

- Мислим да је то питање више за директорку Универзитетске библиотеке. Библиотека се 

тренутно реновира. Стратегија је да, поред факултетских библиотека, Универзитетска библиотека треба 

да се оријентише према мастер и докторским студијама, да у том правцу обнавља библиотечки фонд. 

Став Сената Универзитета је да бар свака књига наших наставника мора да буде у Универзитетској 

библиотеци. Такође, да не тражимо од београдске Универзитетске библиотеке индекс цитираности, него 

да то наша библиотека ради самостално. Мислим да има основа да се та библиотека дигне на виши 

ниво, јер не само Универзитет, већ и Крагујевац као центар регије, заслужује и адекватну  

универзитетску библиотеку, више отворену према окружењу. 

Сарадња Универзитета и Клиничког центра у Крагујевцу, има ли места сарадњи и других 

факултета са привредом, установама...? 

- Сарадања Клиничког центра са Медицинским факултетом је сасвим природна, јер је Клинички 

центар база Медицинског факултета, што Клинички центар чини неодвојивим делом Универзитета. И 

добро је да је та сарадња нормална и очекивана. То не треба хвалити, јер она таква и треба да буде. 

Ако је Клинички центар наставна база Медицинског, може ли „Фијат аутомобили Србија“ 

да буде наставна база Машинском факултету? 

- Сарадња са „Фијатом“ је могућа, и од њих очекујемо да направе први корак, дефинишу 

сопствене интерсе и, у том смислу, упуте захтеве.  

Разрешење двојног радног односа судије Уставног суда Косова и професора Правног 

факултета др Ивана Чукаловића још чека. Докле? 

- Средином новембра протекле године, месец и по дана после доласка на функцију ректора, 

упозорио сам писмом и декана и Савет Правног факултета, да је неодрживо да неко ко школује државне 

чиновнике ове земље, буде судија Уставног суда у непризнатој, непостојећој и нама непријатељској 

„држави“. Очекујем управо од Савета Правног факултета разрешење. Мислим да је проблем у томе што 

Савет Правног факултета још увек није конституисан, јер оснивач, односно Влада Републике Србије  

није именовала своје представнике у овај, највиши орган управљања факултета. Мислим да би одлука 

„крњег“ Савета, без представника оснивача, могла да буде и контрапродуктивна. Али, ипак, ускоро, 

очекујем разрешење овог проблема. 

Како видите Универзитет у Крагујевцу за десет година? 

- Ми смо, у овом тренутку, према објављеним подацима, на 1152. месту у свету, од 6.000 

анализираних универзитета. У Србији смо после Београда и Новог Сада. Уверен сам да ће за десет 

година ово бити веома озбиљан универзитет. Не прегломазан, са квалитетним студијским програмима, 

универзитет који ће ићи у корак са најбољим високошколским установама у свету, који ће усвајати 

најновија научна достигнућа и нудити своја решења. 

Шта мислите о изменама и допунама Закона о високом образовању. 

- Ја сам свој лични став, о понуђеном нацрту измена и допуна Закона о високом образовању 

изнео писаним путем Министру просвете и Ректорском Савету, а Сенат универзитета у Крагујевцу ће, 

на седници заказаној за 22. април, дати своје примедбе, у оквиру јавне расправе која траје до краја овог 

месеца. Законско решење, чијим се изменама и допунама приступило израдом понуђеног нацрта, 

оценио бих као добро, пре свега због тога што је обезбедило почетак реформе високог образовања и 

омогућило да многе установе високог образовања покажу велики напредак, баш захваљујући одредбама 

Закона који је на снази. 

У том смислу оценио бих неопходним очување  духа овог Закона, па из тог разлога сматрам да 

изменама и допунама треба приступити врло опрезно. 



Шта су мањкавости  у понуђеном Нацрту закона? 

- Основну мањкавост понуђеног Нацрта видим у недостатку  равнотеже између  основних актера у 

процесу високог образовања: Министарства просвете, Националног савета за високо образовање, 

КОНУС-а, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, универзитета, која би гарантовала подизање 

нивоа квалитета наставе и студијских програма, што је Министар просвете промовисао циљевима 

промене Закона, уз полазну основу да утврђене стандарде не треба мењати, већ их само надограђивати, 

с обзиром да представљају добру основу за даљу реформу високог образовања. 

  

                                                        мр Ранко МИЛОСАВЉЕВИЋ  

 АНТРФИЛЕ1 

 

До квалитета заједнички 

  

Поред протокола о сарадњи са Градом Крагујевцом, Универзитет је са Општином Врњачка Бања 

потписао и протокол о заједничким активностима на оснивању Факултета за туризам и хотелијерство у 

том граду. Такође, потписани су протоколи о сарадњи и са универзитетима у Нишу и Приштини (са 

седиштем у Косовској Митровици), али и са Војном академијом у Београду, једном од водећих 

здравствених установа у овом делу Европе. 

Ректор Арсенијевић као изузетно позитиван пример истиче залагање Општине Врњачка Бања која је, 

у сарадњи са Универзитетом, обезбедила неопходне услове да у њиховом граду почне са радом 

Факултет за туризам и хотелијерство. 

- Врњачка Бања је заслужила тај факултет и верујем у његов развој - истиче ректор Арсенијевић. 
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