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Важна карика у ланцу
глобалног образовања

П

осле 32 године рада, највећи успех
Европског универзитета је успех његових студената, што је факултетима у
оквиру универзитета обезбедило стабилну
позицију на домаћем образовном простору
и на мапи глобалне мреже високог образовања. С обзиром на то да је од оснивања
брижљиво развијао међународну сарадњу и
омогућавао студентима да једну годину проведу на студијама у иностранству, Европски
универзитет је глобализацију у образовању
дочекао потпуно спреман, истиче ректор
проф. др Милија Зечевић.
„Глобални систем образовања је све присутнији, не само у Америци и Европи, већ и у
Азији и на осталим континентима, а форсирају га транснационалне и мултинационалне
компаније, УН као и све институције везане
за УН и Групу 20, коју чини двадесет најразвијенијих држава, чији се представници
састају најмање једном годишње и одређују
стратегију и будућност развоја светске привреде, економије и светског образовања. Све
је присутније повезивање младих генерација
и њихово такмичење на свим нивоима, на
основу кога се рангирају универзитети у
свету. Београдски универзитет је на светској
ранг-листи на 300. месту, што је значајно за
Србију, њене студенте и за привреду”, каже
проф. Зечевић и додаје:
„Глобални систем повезује и научнике,
професоре и наставнике, али ипак је најважније повезивање студената у оквиру
размене и у последње време све чешћег
стипендирања наших студената, највише од
стране Јужне Кореје. Такође, повећано је интересовање студената из Азије за студирање
у Београду, који све више постаје интернационални центар образовања.”.
На који начин се глобализација у образовању одражава на Србију, и како видите
место Европског универзитета у том
процесу?
Балкан је у данашње доба све више под
утицајем Турске, која својим агресивним
маркетингом привлачи младе да студирају
у Истанбулу, а такође жели да њени млади
студирају у Србији. У многим случајевима
образовање и наука су у служби политичког
ширења и утицаја, а морали би бити изнад
тога, у функцији прогреса држава и народа
и у функцији мира. Европски универзитет
види своју улогу управо у развоју државе
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и афирмацији мира и стога имамо пројекте
„Глобални систем образовања“ и „Наука,
образовање и дипломатија у функцији мира“.
Важан аспект глобализације образовања је учење страних језика. У Београду се,
између осталих, уче и арапски, турски, албански и многи други језици, а у њиховом финансирање дотичне државе уопште не учествују,
што сматрам да је грешка. Далеко би боље
било потписивати уговоре са тим државама и обезбеђивати фондове који ће бити у
функцији студената. На студије се, о трошку
државе, уписује све већи број студената, али
без плана развоја. Финансирање се планира
по студенту, а не по програму. Мислим да
ће правац развоја образовања бити у смеру повезивања са привредом. Надам се да
ће нови министар образовања, који је био
директор школа повезаних са привредом,
утицати да се реформа школства одвија у
том смеру и да се што пре усвоје нови закони
који ће регулисати ту област.
Сматрате ли да су сви универзитети у
Србији на истом задатку?
У Србији постоји деветнаест универзитета и сви би они требало да буду у функцији
привредног и сваког другог развоја. Посебно
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бих истакао Београдски универзитет, али то
не значи да су и сви његови факултети најквалитетнији, као ни да су сви његови акредитовани студијски програми најпотребнији.
Штетно је разбијање јединственог система
образовања стриктним одвајањем државних

и приватних универзитета јер су и приватни
универзитети и те како потребни. Већина
ректора сматра да би требало да постоји
јединствен систем универзитета са јединственим ректорским саветом.
Европски универзитет је у протеклих

тридесет година у преко педесет држава
света држао симпозијуме и одржавао везе
са бројним универзитетима. Универзитет је
ефикасан, ефективан и флексибилан, није
гломазан и тром и далеко лакше може да
сарађује са светом. На Европском универзитету се школује кадар дефицитаран не само
за привреду већ и за управу и министарства.
Стране фирме у Србији траже изузетно добар
кадар, ми смо такав кадар већ обезбедили,
комбинованим студијама у Србији и у иностранству, и наши бивши студенти се сада
налазе на кључним позицијама.
Факултет за европски бизнис и маркетинг је „факултет који се воли”. Због квалитета наставе он уписује мањи број студената,
искључиво оне који имају предиспозиције за
бизнис и маркетинг. Факултет за инжењерски и интернационални менаџмент је наставио традицију Факултета за интернационални менаџмент. На Универзитету сада постоје
и високе струковне студије за хотелијерство,
трговину и маркетинг. Академија уметности
наставља са радом и ту морам истаћи изузетан и креативан рад режисера Љубише
Ристића. Трудимо се да развијамо студијске
програме који су потребни привреди, тржишту и култури и уметности.
На крају, реч-две о томе како видите
будућност Европског универзитета?
Европски универзитет се може похвалити веома високим нивоом сарадње са партнерима из Беча, Париза, Лондона, са бизнисшколама из Швајцарске... Иако нема већих
конфронтација између приватних и државних универзитета око избора руководилаца
пројеката које финансира ресорно министарство, по инерцији, приватни универзитети
имају мале шансе да учествују у њима. Зато
настављамо са међународним пројектима
у вези са развојем менаџмента, маркетинга
и бизниса централне и југоисточне Европе.
Једном годишње одржавамо симпозијум
тим поводом, а сада припремамо симпозијум „Интеграција подунавско-црноморских
држава“ који би требало да се одржи у Будимпешти до краја пролећа наредне године. У свим пројектима акценат је на Србији,
Црној Гори, Републици Српској и Русији, јер
сматрам да би словенске земље требало
да добију бољи статус у оквиру Европе и интеграционих процеса. Такође наглашавам
значај повезивања мањих држава, јер само
тако оне могу да буду конкуренти већим и развијеним државама, а све у функцији развоја
младих генерација, њиховог просперитета,
па самим тим и будућности њихових држава.
Европски универзитет позива своје сараднике и чланове Научног савета, преко
сто доктора наука, да наставимо сарадњу
на развоју образовања у Србије и ван ње.
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