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РЕДОВНИ ЧЛАН СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
ИНОСТРАНИ ЧЛАН РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

КОМПЕТЕНЦИЈА И ИНВЕНТИВНОСТ
– ОСНОВНЕ ПАРАДИГМЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

У НАСТУПАЈУЋЕМ ДРУШТВУ ЗНАЊА1

АПСТРАКТ. Образовање је основни ресурс развоја савременог друштва. За његово
испољавање од посебног је значаја развој високог образовања. За
остваривање тог његовог значаја неопходно је да знања која се њиме
стичу обезбеђују компетентност и инвентивност у професионалном
образовању. У раду аутор у контексту оваквог приступа промишља
проблеме и садржај високог образовања у савременом друштву које све
више добија карактеристике информацијског друштва у глобалним
размерама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: глобализација, информатизација, високо образовање, компетенција,
иновација.

1 РаM је Vримљен 31. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника
оMржаном 1. јула 2013.
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1. ПОСТИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО, СВЕТ РАДА И 
ОБРАЗОВАЊЕ

Високо оXразовање VреMсFавља најзначајнији факFор развоја у
савременом MрушFву. Оно је Fо VосFало захваљујући разновр-
сним и сложеним MрушFвеним Vроменама у Vрошлом (MваMесе-
Fом) веку, а нарочиFо у њеCовој MруCој Vоловини. ОM FаMа знање
VосFаје све више основни развојни ресурс, у Fој мери Mа се крајем
XX века све више указује на чињеницу Mа у развоју човечансFва
насFаје цивилизација знања. НасFанак ове цивилизације означен
је насFанком информацијскоC MрушFва које насFаје еволуFивним
развојем инMусFријскоC и VосFинMусFријскоC MрушFва, Fј. на
оMређени начин „муFирањем” VосFинMусFријскоC MрушFва у ин-
формацијско MрушFво. У Fеорији VосFинMусFријскоC MрушFва
Cлавни факFор MрушFвеноC развоја чине научно-Fехничке и Mру-
Cе информације (Eляков, 2003). По Fој Fеорији еволуFивни развој
MрушFва, с оXзиром на Fехничке Vромене можемо саCлеMаваFи у
виMу Fри Fаласа. Први је Vовезан са аCрарном кулFуром, MруCи са
инMусFријом и Fрећи са информацијом (Павокин, 2006). Инфор-
мацијска револуција VреMсFавља неVрекиMан Vроцес сFварања и
расVросFирања нових информационих FехнолоCија за високу
VроMукFивносF VроизвоMње, рационалну орCанизацију и ефек-
Fивно коришћење информација, омоCућује Vрелаз оM VосFинMу-
сFријскоC у информацијско MрушFво (Eляков, 2001). Захваљујући
овоме човечансFво је осFварило виMан наVреMак у сFварању Cло-
XалноC „меCаMрушFва” сFварањем јеMинсFвеноC информационоC
VросFрансFва. Значајну улоCу у сFварању овоC VросFрансFва има
развој савремених комVјуFерских FехнолоCија које VреMсFављају
Fехнолошки фунMаменF на коме се заснива и функционише ин-
формацијско MрушFво.

Промене у саMржају и каракFеру раMа у VосFинMусFријском
MрушFву исFовремено се оMвијају и у информацијском MрушFву,
захFевају оMређене Vромене у оXразовању, али су и саме усло-
вљене (и оMређене) и Vроменама у оXразовању, VосеXно у висо-
ком оXразовању2. У овом смислу VосFоји међусоXна VовезаносF
Vромена информационо-комуникационих FехнолоCија у свеFу
раMа и моMелима оXразовања. У Fом VоCлеMу FреXа сFално имаFи

2 ОVширније о Vроменама у саMржају и каракFеру раMа виMеFи у књизи ауFора
СоциолоCија раMа, 8. изMање, БеоCраM, 1999, сFр. 276–282.
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на уму MоXар развој информационе FехнолоCије (информацио-
но-комуникационих сисFема) који захFева не само савлаMавање
и овлаMавање информацијама већ и овлаMавање оруђима сазна-
вања. РелаFивно Xрзо засFаревање сFеченоC знања (у школи и ван
школе) указује на VоFреXу Mа човек у Fоку своC живоFа учи Mа Xи
Xио усVешан у свеFу раMа, MрушFвено-VолиFичком и кулFурном
живоFу. Савремена и XуMућа реалносF су Vроменљиве. За Vрила-
Cођавање овако Vроменљивој реалносFи, VоFреXно је Mа човек не-
VрекиMно учи, усавршава се и овлаMава среMсFвима сазнавања.
Наиме, Xрзе Vромене у савременом MрушFву Mоносе нове Fехно-
лоCије и VроизвоMе нове Vослове и заMаFке за чије вршење је Vо-
FреXно усвајање нових знања и раMна инвенFивносF. СвеF раMа је
оMређен, али и условљен све MоминанFнијом улоCом Fехноло-
Cије. ТехнолоCија није Mар са неXа. То је MрушFвени Vроцес љуM-
ске креаFивносFи и инвенFивносFи. То је инвесFиција која је Cе-
нераFор који оXухваFа и корисFи расVоложиве ресурсе (Мила-
чић, 2006). УVраво заFо Vроцес учења у оваквим условима FреXа
VосмаFраFи као Mимензију инFеCраFивноC моMела орCанизацио-
ноC Vонашања (Симић, 2005). Човек сFвара инMусFрију на основу
инMусFрије знања, али VреFVосFавка за сFварање инMусFрије зна-
ња јесFе развој инMусFрије учења као нове комVлеменFарне ин-
MусFрије. Оваква Mва Xлока VреMсFављају конFуре нове иMеолоCи-
је CраMиFељсFва као основе оMрживоC развоја (Милачић, 2006). Та-
квим VрисFуVом, VоCлеM на комVанију као на сисFем знања, фо-
кусира своју Vажњу не на VоFврђене ресурсе које VреMузеће мора
корисFиFи, већ на услуCе које су VроизвеMене оM сFране ресурса
VреMузећа. У Fом конFексFу указује се и на каFеCорију инFелекFу-
алноC каVиFала. То је каVиFал који VреMсFавља науку и умеће
ексFраховања максималне вреMносFи ресурса којим се расVола-
же и начина њиховоC Cајења и развијања. За сFварање неке вреM-
носFи VосеMовање ресурса није Mовољно само Vо сеXи. Прецизни-
је, инFелекFуални каVиFал се оMређује као VосеMовање Vримење-
ноC искусFва, FехнолоCије, оMноса са клијенFима и Vрофесионал-
них вешFина које Vружа конкуренFску VреMносF на FржишFу.

Анализа Vромена које су VојеMини оM ових Vроцеса, и у њихо-
вом Vрожимајућем јеMинсFву, изазвали у свим сферама Mру-
шFвеноC живоFа, указује Mа човечансFво у свом развоју Vоказује
све више Mинамичан каракFер, који Fражи нов социолошки Vри-
сFуV у Vроучавању њеCовоC развоја, Vримерен (и VрилаCођен)
Vроменама Mо којих MовоMи Fај развој, шFо MовоMи и Mо VовећаноC
инFересовања за Vроучавање оXразовања (ГлиCориев и Mр., 2006,
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сFр. 25–72). ОXразовање VореM MруCих наука, а Vре свеCа социоло-
Cија оXразовања Vа и економике оXразовања, VосFају VреMмеF
Vроучавања и ви�алис�ичке социоло/ије која оXразовање Vроучава
(размаFра) као оVреMељујући факFор осFваривања инMивиMуал-
не и MрушFвене суXјекFивносFи човека и формирања живоFне
снаCе и узајамноC MејсFва са живоFним VросFрансFвом (ГлиCори-
ев, 2006). Али, у условима каMа се смена иMеја, знања и FехнолоCи-
ја оMвија великом Xрзином, Xрже оM смене јеMноC љуMскоC Vоко-
љења, оXичним FраMиционалним оXразовањем није моCуће на-
учиFи човека за цео живоF, VоFреXно је изCраMиFи нов сисFем
оXразовања. УVраво заFо савремено оXразовање – оXразовање ин-
формацијскоC MрушFва (у VерсVекFиви MрушFва знања) разликује
се оM оXразовања не само у VреMинMусFријском већ и у инMу-
сFријском MрушFву. ЖивоF човека у условима CлоXализације и
информаFизације VосFавља VреM њим нове VоFреXе, и схоMно Fо-
ме нове заMаFке које FреXа решаваFи сисFемом оXразовања (Кре-
менъ, 2006). МеђуFим Fо оXразовање се оMвија не само у условима
инFернационализације већ и CлоXализације оXразовања (Марко-
вић, 2007, сFр. 7–38). У схваFању као и у инFерVреFацији основних
VолазишFа савременоC оXразовања информацијскоC MрушFва, и
за информацијско MрушFво, FреXа Vоћи, и Vолази се, оM основних
каракFерисFика информацијскоC MрушFва (КосFелъ, 2000). У кон-
FексFу ових, и оваквих размаFрања о значају знања (и оXразова-
ња) за развој MрушFва знања, које на неки начин сFреми усVосFа-
вљању цивилизације знања, смаFрамо Mа основне VараMиCме ра-
звоја високоC оXразовања FреXа Mа XуMу комVеFенFносF и инова-
FивносF. Ове VараMиCме су све VрисуFније, али са MосFа уVиFа и
неслаCања о њиховом саMржају и моCућносFима осFваривања,
VосеXно ако се расVраве воMе око развоја високоC оXразовања.
УVраво заFо VоFреXно је криFички VромислиFи и VојасниFи њи-
хов саMржај и значај. 

2. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА КОМПЕТЕНТНОГ 
ПРИСТУПА

О комVеFенцији, Vрецизније, о концеVFуализацији комVеFенF-
ноC VрисFуVа у оквиру оVшFеC и VрофесионалноC оXразовања Vо-
сFоји више схваFања. У свим Fим различиFим VрисFуVима, ком-
VеFенFносF оMражава основне асVекFе Vроцеса моMернизације. У
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Fом смислу оMређене комVеFенције саMрже слеMеће VосFавке:
комVеFенFни VрисFуV Mаје оMCоворе на VиFања VроизвоMне сфе-
ре, Vојављује се као оXнова саMржине оXразовања и оMCовор на
мењајућу социјално-економску MелаFносF и као уоVшFавање
услова сVосоXносFи човека за ефикасно Mеловање. КомVеFенF-
носF VреMсFавља раMикално среMсFво моMернизације, сFварајући
моCућносF Vреноса сVосоXносFи, у којима је Fа комVеFенFносF у
VочеFку насFала. НајзаM, комVеFенFносF се оMређује као сVре-
мносF укључивања у оMређену MелаFносF или као аFриXуF Vри-
Vреме за XуMућу Vрофесионалну MелаFносF.

МеђуFим, VосFоји низ VроXлема у високом оXразовању који
формално не уCрожавају сушFину и сFрукFуру комVеFенFноC
VрисFуVа али уFичу на моCућносF њеCове Vримене. Међу њима
су: нерешено VиFање Mржавних сFанMарMа: њеCова концеVција,
моMели и моCућносFи њеCовоC саMржаја у условима VојеMиних
Mржава; VроXлеми квалификација насFавника и њихове аMекваF-
не VриVреме за комVеFенFан VрисFуV и VроXлеми VроFивуреч-
носFи различиFих иMеја и VреMсFава XиFних у савременом оXра-
зовању. МеђуFим, у размаFрање комVеFенFноC VрисFуVа, Xез
оXзира на сVецифичносF VреMсFава и инFерVеFације, FреXа укљу-
чиFи и нов кулFуролошко-оXразовни конFексF VојеMиних Mржа-
ва, који саMржи: јеMинсFво и оVреMељеносF оXразовноC сисFема,
формирање FржишFа раMа VовезаноC са њеним FржишFем оXра-
зовања услуCа; верифика�ивнос� и изXорносF оXразовних VроCра-
ма, разрас�ање конкуренције и комерцијалноC факFора MелаFно-
сFи оXразовних сисFема; Vромене функције Mржаве у оXразова-
њу: оM FоFалиFарне конFроле и Vланирања – к оVшFој Vравној ре-
CулаFиви нас�ајаћих оXразовних оMноса и VерсVекFиве инFеCра-
ције националноC оXразовања у међунароMни сисFем VоMеле ра-
Mа. У сFвари, феномен комVеFенFноC VрисFуVа све више MоXија ја-
сна оXележја. С јеMне сFране, очиCлеMно је, Mа се савремена
економика све више оријенFише на каMрове, на које указује њи-
хово оXразовање у високим школама. УVраво заFо VриVрема за
комVеFенFан VрисFуV VосFаје све више основни VринциV моMер-
низације високоC VрофесионалноC оXразовања (Черноусов, 2010,
стр. 45). ОсFваривање овоC VринциVа FреXа Mа MоVринесе ефек-
Fивном осFваривању социјалне функције раMне акFивносFи која
MоVриноси инFеCралном осFваривању социјалне реалносFи: Fех-
носфери, економији и VолиFици (Сосунова, 2010, сFр. 99).

На исFи начин FреXа схваFиFи и указивање на сFав Mа је комVе-
FенFан VрисFуV VоFреXан Fолико, колико савремено оXразовање
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захFева сушFинске реформе. Али у овом VоCлеMу неMосFају нове и
осавремењене сFаре VеMаCошке иMеје и концеVције. Ова VроFиву-
речносF VосFала је Cлавно VиFање сложеноC размаFрања комVе-
FенFноC VрисFуVа још 2002. CоMине. ТаMа је формулисан савреме-
ни моMел комVеFенFноC VрисFуVа како са сFановишFа размаFра-
ња FаMа VосFојећих иMеја и схваFања Fако и са сFановишFа акFуа-
лизације алFернаFивних VрисFуVа унуFрашњих VроFивречносFи
VроXлема. ПриFом је указано на неколико значајних елеменаFа
комVеFенFноC VрисFуVа. ПосFојећим CенеFичким VреоXражаји-
ма савремених VреMсFава комVеFенFноC VрисFуVа смаFрају се
иMеје оVшFеC и личноC развоја формулисаних у конFексFу Vсихо-
лошко-VеMаCошких концеVција развијајућеC лично оријенFиса-
ноC оXразовања. У Fој VовезаносFи комVеFенције се размаFрају
као меFаVреMмеFно оXразовање, инFеCришући се као FраMицио-
нално знање и инFелекFуалне, комукаFивне, креаFивне, меFоMи-
чки свеFско сазнајне зајеMно са њиховим умећима. У овој лоCици
комVеFенFни VрисFуV VреMсFавља својеврсно VроFивљење мно-
CоVреMмеFном, „VреMмеFном феуMализму” и исFовремено Vрак-
Fичну оријенFисаносF верзија, неVоFреXно размножавање усFа-
новљавања личносFи – оријенFисаноC оXразовања (ДавиMов,
2010, сFр. 11–12).

3. КОМПЕТЕНЦИЈА И КОМПЕТЕНТНОСТ

КаFеCоријална Xаза комVеFенFноC VрисFуVа неVосреMно је Vове-
зана са иMејом универзалноC, целосноC Vроцеса оVшFеоXразовноC
Vроцеса. У Fом Vроцесу комVеFенције Vружају виши ниво умећа
и навика, а саMржај оXразовања оMређен је: знањем, умећем, екс-
VерименFом сFваралачке MелаFносFи и искусFвом вреMносноC
оMноса. Уз све Fо, комVеFенција мора XиFи оMCоворна и у корела-
цији са Mуховном комVеFенцијом и оVшFе кулFурном MелаFно-
шћу. Али, исFо Fако унуFар комVеFенFноC VрисFуVа VосFоје Mва
основна Vојма: комVеFенција и комVеFенFносF. Ком@е�енција са-
Mржи свеукуVносF међусоXно Vовезаних квалиFеFа личносFи, за-
MаFих Vо оMносу Vрема оVреMељеном круCу VреMмеFа и Vроцеса.
Ком@е�ен�нос� изражава Vонашање човека у вези са оMCоварају-
ћом комVеFенцијом, укључујући и њеCов лични оMнос Vрема њој
и VреMмеFу MелаFносFи. У овом конFексFу Vојављује се и Vојам
„оXразовна комVеFенција”. Он означава свеукуVносF осмишље-
них оријенFација, знањем, умећем, навикама и искусFвом MелаF-
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носFи човека у оMносу ка оVреMељењу Vрема круCу оXјекFивно
реалних MелаFносFи, неоVхоMних за VоFврђивање личносFи и со-
цијално значајној VроMукFивној MелаFносFи. Овако Mефинисане
оXразовне комVеFенције Mиференцирају се Vо нивоима на: кључ-
не, оVшFеVреMмеFне и VреMмеFне. 

ПосFоје Fешкоће у Vојмовном оMређивању комVеFенција. Ме-
ђуFим, кључне комVеFенције и њихов сисFем оMређују најра-
сVросFрањенији сFанMарMи који VреMсFављају вреMносно осми-
шљене, оVшFекулFурне, информациFивно-комуникаFивне, со-
цијално-раMне комVеFенције личноC усавршавања. У сFвари, ре-
ално CлоXализирајући свеF захFева Vревазилажење нејасноC – на-
ционално-кулFурноC, социјално-VолиFичкоC конFексFа разраMе
сFанMарMа и реализације у њену комVеFенFносF VрисFуVа. СлеM-
сFвено овим Vромишљањима о VроXлемима и VиFањима Vојмов-
ноC оMређивања комVеFенције, може се VрихваFиFи закључак Mа
Cлавном саMржином комVеFенFноC VрисFуVа осFаје оXразовна
комVоненFа и Mа њеCова комVеFенFносF VреMсFавља свеукуVносF
мноCих Fаквих комVеFенFносFи, а сваки оM њих VреMсFавља Vо
сеXи јеMан оM асVекаFа XуMуће Vрофесионалне MелаFносFи (ИXи-
MеF, сFр. 13–17).

МеђуFим, саCлеMавањем VроXлема Mефинисања и саMржаја
комVеFенFносFи Mолази се Mо закључка Mа је неоVхоMно насFави-
Fи размаFрања, VосеXно размаFрања различиFих конFексFа у ин-
фрасFрукFурама и Vракси комVеFенFносFи као и Mа је VоFреXан
оMређен Xиланс заинFересованосFи MрушFва у Mржави, њених
оXразовних инсFиFуција и заVослених, исFовремено указујући и
на VоFреXе за оMређеним услуCама. Разуме се Mа ова Vромишља-
ња морају уважаваFи социјално-економску и VолиFичку реал-
носF VојеMиних Mржава. 

4. ИНОВАТИВНОСТ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

ИноваFивносF као VараMиCма високоC оXразовања у уској је вези
са VараMиCмом комVеFенFносFи. У мери у којој је знање VосFаја-
ло основни развојни факFор, иновационо оXразовање је MоXијало
све значајније месFо у високом оXразовању, а високо оXразовање
је VосFајало „локомоFива” развоја MрушFва (Хуначов, 2010, сFр.
14–33). Развој MрушFва све више је конциVиран на инFелекFуал-
ном каVиFалу, а не на новчаном и физичком XоCаFсFву. То је кон-
цеVF развоја који VреFVосFавља веровање у VојеMинца чије је ис-
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Vољавање знања, а не (само) снаCа мишића, њеCова основна вреM-
носF. У конFексFу оваквоC концеVFа развоја знања, оXразовање и
кулFура MоXијају висок сFаFус у MрушFву и VосFају основна VреF-
VосFавка развоја личносFи у оваквом VрисFуVу оXразовања за
иноваFивносF у MрушFву. РаMи се, у сFвари, о оXразовању за ин-
формацијско MрушFво (Марковић, 2005, сFр. 35–42) и Fо оXразова-
ње се не може VромишљаFи не само изван конFексFа CлоXализа-
ције оXразовања (Марковић, 2007, сFр. 7–38), већ и изван конFек-
сFа сазнања Mо којих је Mошла, и Mолази, савремена наука о оXра-
зовању (Кувакин, 2007), и указивања на Mва асVекFа оXразовања
који се манифесFују и у високом оXразовању које се заснива и на
VараMиCмама комVеFенFносFи и инвенFивносFи.

ЈеMан асVекF се исказује Fиме шFо оXразовање човека VреMсFа-
вља развој њеCовоC унуFрашњеC инFелекFуалноC свеFа и њеCових
личних осоXина. Али, развој човека VреMсFавља и развој њеCових
сVосоXносFи Mа се искорисFе наCомилана искусFва у MаFој сфери
раMа. Овакав VрисFуV информацијском оXразовању у „MрушFву
знања” или „учећем MрушFву” указује на VоFреXу Mа оXразовање
у већој мери XуMе VреMмеF инFересовања науке, најмање са Mва
асVекFа. Прво – са сFановишFа међусоXне VовезаносFи Vромена у
саMржају и каракFеру раMа на Vромене у саMржају и оXлицима
оXразовања и оXраFно – уFицаја Vромена у саMржају и оXлицима
оXразовања на Vромене у саMржају и каракFеру раMа3. ДруCо – са
сFановишFа у VринциVу осFварене CлоXализације среMсFава ма-
совних комуникација и формираноC међунароMноC сисFема Vро-
извоMње, Vреношења и коришћења информација. ГлоXалну
сFрукFуру орCанизовања савремене (моMерне) цивилизације чи-
не мамуFске везе међунароMних орCанизација, мулFинационал-
них и невлаMиних орCанизација, које се моCу смаFраFи CлоXал-
ном резервом �аци�но/ знања као комXинација знања на основу
Vраксе, умећа и инMивиMуалноC каVациFеFа за Vружање ин�уи-
�ивно/ оXлика новим сFварима. Екс@лици�но знање за елеменF
има �аци�но знање, улази у зоне е@ис�емоло/ије и линCвисFике
VреFварајући се у информације, Xоље речено у Vоруке (Милачић,

3 ОVширније о овоме виMеFи раMове ауFора: Промене у каракFеру раMа и ква-
лификационом моMелу учесника у раMном Vроцесу изазване научно-Fех-
ничким VроCресом, Ниш, зXорник раMова „КаMрови и Fехничко-Fехнолошки
развој, 1973, сFр. 77–86; Савремене Vромене у саMржају раMа и високо оXразо-
вање, БеоCраM, „УниверзиFеF Mанас”, 1–2, 1983, сFр. 94–99. и ОXразовање и
MрушFвени развој, БеоCраM, ЗXорник раMова „ДрушFво и школа”, 1990. сFр.
45-62.
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2006, сFр. 227). У сFвари, информацијско оXразовање FреXа Mа Vру-
жи знање VоFреXно за живоF у CлоXализирајућем MрушFву. То
оXразовање је неоVхоMна VреFVосFавка MаљеC развоја информа-
цијскоC MрушFва које је у сFалном развоју (ЗасFурский, 2001).
МеђуFим, FреXа имаFи у виMу Mа се Vрожимајући Vроцеси CлоXа-
лизације и информаFизације MрушFва који Vроузрокују и усло-
вљавају „MрушFво знања” – „учеће MрушFво”– оMвијају у каVиFа-
лисFичким MрушFвеним оMносима чију основу чини VриваFна
својина са Fржишном економијом и VрофиFном моFивацијом,
чиме је у основи оMређена и основна каракFерисFика савремене
инMусFријске и VосFинMусFријске цивилизације. ЗаFо се може
VосFавиFи, и VосFавља се, VиFање, Mа ли у Fаквим MрушFвеним
условима, иако се Vривређивање заснива на знању а фаза у њеCо-
вом развоју назива – knowledge capitalism, Mа ли оXразовање Mо-
Vриноси развоју личносFи на начин Mа се оXразовање VосеXно, и
Vре свеCа, високо може засниваFи на VараMиCмама комVеFенF-
носFи и иноваFивносFи?

Оквир за нуђење оMCовора на ово VиFање Vружају @ромишљања
и закључци о савременој цивилизацији, коју Vрожима и оMређу-
јуће и на њена оXележја уFиче неолиXерални каVиFализам4, Vо
којима она не може Mа се шири (НИН/Нанси, 2009, сFр. 57) заFо
шFо у њој VосFоје лимиFирајући чиниоци развијања хуманис-
FичкоC VоFенцијала VојеMинаца (и MрушFва) развојем њихове
личносFи које се исVољава и кроз њихову сFваралачку иноваFор-
ску и комVеFенFну MелаFносF (Ракић, 1994, сFр. 11). Наиме, у Fој
цивилизацији оM ефикасносFи и максимализације VрофиFа сFво-
рена је, и сFвара се, аVсолуFна вреMносF и миF (Коковић, 2000, сFр.
294), Xез MовољноC и VоFреXноC уважавања инFелекFуалне моCућ-
носFи човека, VоFреXне за развој њеCове личносFи као VреFVос-
Fавке њеCових комVеFенFних VрисFуVа у креирању и осFвари-
вању њеCовоC комVеFенFноC Mеловања на Vромене у развоју
MрушFва. 

4 ОVширније о овоме виMеFи у књизи ауFора ГлоXалисFика и криза CлоXалне
економије, БеоCраM, ГрафиVроф, 2010, сFр. 167–194.
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5. КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА У ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ

КомVеFенFносF и инвенFивносF као VараMиCме високоC оXразо-
вања у условима CлоXализације и информаFизације MрушFва чи-
не VреFVосFавку VроCресивноC MрушFвеноC развоја. ЗXоC значаја
које имају њихово осFваривање не може се VреVусFиFи само Mе-
ловању (реCулисању) Fржишних закона. У овом смислу је и ука-
зивање на чињеницу Mа из сиFуације у којој живимо можемо Mа
научимо више лекција – јеMна оM њих је Mа не можемо искључиво
зависиFи оM FржишFа. Држава, VосеXно уколико слови као соци-
јална, FреXа Mа има и Mа VосFиCне оMређену улоCу у осFваривању
циљева MрушFвеноC развоја, за шFо је VоFреXан MоXар комVле-
менFаран оMнос FржишFа и Mржаве (Сен, 2009, сFр. 65). НеCаFивне
VослеMице оMсусFва Mржавне реCулаFиве оMражавају се не само
на VривреMни живоFу већ и на осFале оXласFи MрушFвеноC живо-
Fа које се зXирно означавају као MрушFвене MелаFносFи (оXразо-
вање, наука, кулFура, зMравсFво) VоCоFову ако се у ове MелаFносFи
уносе, Xез вођења рачуна о њиховим сVецифичносFима, начела
Fржишне конкуренције, Fј. FржишноC финансирања. У Fаквим
условима VрофиFерска VохлеVа и VохлеVа за VрофиFом најче-
шће VоFискују заMовољавање VоFреXе за инFелекFуалним сFва-
ралашFвом, развијањем комVеFенције и иноваFорсFвом. У овом
конFексFу FреXа размаFраFи и VромишљаFи и улоCу Mржаве у ре-
Cулисању оXразовноC сисFема, Vа и високошколскоC оXразовања. 

МеђуFим, иако је VоFреXна Mржавна реCулаFива високоC оXра-
зовања Mа Xи се оно заснивало на VараMиCмама комVеFенFносFи
и иноваFорсFва, Fо није Mовољно за Fакво њеCово осмишљавање.
ПоFреXно је Mа се осFваре још Mва XиFна услова. Прво – VоFреXно је
Mа су насFавници у високим школама комVеFенFни за Fако ос-
мишљено високо оXразовање, а шFо се VосFиже њиховим оXразо-
вањем VриVремљеним за VреMавачку и научноисFраживачку Mе-
лаFносF и Mа њихова Vрофесионална MелаFносF оXухваFа оXе ове
MелаFносFи исказујући њихову склоносF не само за VреMавачку
MелаFносF већ и научноисFраживачки раM (Fј. Vрема инвенFив-
носFи (Марковић, 1978, сFр. 271–277). У сFвари, овако VараMиCма-
Fично замишљено и осмишљено високо оXразовање захFева и
Vромене у MрушFвеном сFаFусу насFавника, засноване на јасним
и квалиFеFним условима за сFицање FоC сFаFуса и њихову мо-
ралну оMCоворносF за VреMавачку и научноисFраживачку MелаF-
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носF. Уз све Fо VосFоји не само VоFреXа већ и нужносF комVлек-
сне верификације квалиFеFа високоC оXразовања како Xи се сVре-
чила њеCова вирFуелизација и комVромиFација као значајноC
факFора MрушFвеноC развоја. 
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SUMMARY COMPETENCE AND CREATIVITY

Education is an essential resource for the development of modern
society. For its expression, the development of higher education is of
particular importance. For the realization of its importance, it is nec-
essary to know that it provides competence and innovations in pro-
fessional education. The author in the context of this approach con-
siders the problems and content of higher education in contemporary
society, that increasingly takes characteristics of information society
on a global scale.
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