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           Од свог настанка у средњем веку па све до савременог универзитета у периоду 
глобализације, универзитети су креирани према социјалним, културним, економским 

и политичким приликама. Cавремени универзитети суочавају се са све бројнијим захтевима 
који долазе из спољашњег окружења које очекује решавање друштвених проблема путем 
образовања. У том оквиру и циљеви образовања предмет су сталног редефинисања и усклађивања 
са потребама нових друштвених реалности. Као циљ рада поставља се сагледавање педагошких 
импликација друштвено релевантног универзитета из угла два приступа: (а) забринутости 
за будућност универзитета, саму идеју универзитета, као и смањивање улоге универзитета 
као критичара друштва; (б) значаја и неопходности отварања универзитета према заједници 
у циљу доприноса друштву. Оба приступа дата су у оквиру аналитичког приступа изазовима 
са којима се суочава савремени универзитет, као и у оквиру проучавања друштвене релевантности 
универзитета, која се доводи у везу с трећом мисијом универзитета. Затим представљамо 
тренутне иницијативе које заговарају отварање универзитета према окружењу: пројекат 
Институционални оквир за развој треће мисије универзитета, као и Стратегију развоја 
образовања у Републици Србији до 2020. Елаборацијом проучене литературе представљамо и 
педагошке импликације друштвено релевантног универзитета. Као закључак рада истиче се 
да је плурализам приступа који се сагледавају аналитички и критички једини адекватан начин 
да се однос универзитета и његовог окружења сагледа у целини. 

             универзитет, друштвена релевантност, циљеви образовања, интересне групе, 
трећа мисија универзитета.

Увод

Универзитети су од свог оснивања у средњем веку одувек били повезани са 
друштвом. Значај друштвеног контекста у којима универзитети делују послужио је 
Скоту (Scott, 2006) као полазна основа за категоризацију универзитета коју приказ-
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ује кроз три основна периода: (1) период који је претходио стварању националних 
држава, (2) период стварања националних држава и (3) период глобализације. Ско-
това периодизација је значајна и актуелна јер наставу и истраживање посматра као 
академске делатности које су увек у служби заједнице и друштва, само неког другог 
ауторитета (Ćulum i Ledić, 2010: 12).

Улогу универзитета услед друштвених промена и трансформација Бренан и 
сарадници (Brennan, King, & Lebeau, 2004) посматрају у оквиру следећа три питања: 
(1) Ко добија високо образовање? Питање приступа је фундаментално. Приступ об-
разовању нигде није једнак. Без обзира да ли се предност заснива на чланству у но-
менклатури, етничкој групи или друштвеној класи, неке друштвене групе ће више 
учествовати у високом образовању него друге. (2) Шта добијају? Питање курикулума 
повезано је са питањем истраживања. Односи између њих често се сматрају цен-
тралним за унутрашњи рад високошколских институција. Стога, од средишњег инте-
реса су питања о томе шта се предаје и истражује. Улога универзитета у означавању 
посебних аспеката знања као довољно драгоцених за истраживање, преношење на 
друге и очување будућих генерација могу да буду суштинска питања о утицају уни-
верзитета. Свакако, има дубоке импликације за допринос универзитета друштвеним 
променама. (3) Где их води? Често се посматра као питање тржишта рада, али је такође 
и политичко питање и питање статуса уопштено. Пласирање дипломираних студена-
та на „врх” тржишта рада и политичке позиције пружа могућност за усвајање ширих 
вредности (формираних у интеракцији друштвеног порекла и социјализације) како 
би имали снажан утицај на будући правац друштва.

Савремени универзитети налазе се пред бројним променама, тако се све чешће 
истиче како универзитети нису и не могу да буду изоловане „куле од слоноваче”. 
Слично, универзитети могу да се посматрају на развојном путу промена „од храма до 
фабрике” (Nedeva & Boden, 2006). Полазећи од овог става истиче се да иако је тради-
ционални универзитет окарактерисан као „храм”, то не искључује друштвену и еко-
номску релевантност, међутим, у таквом контексту академски напори нису директно 
повезани с исходима. Рад се обавља из професионалне дужности и службе, а не као 
резултат уговорне обавезе, а конкуренција је само на основу академске изврсности 
(Nedeva & Boden, 2006). Онтолошки посматрано, универзитет је братство научника, 
прошлих и садашњих академика и студената. Супротно, у неолибералним условима, 
од знања се очекује да испуни дефинисане друштвене и економске циљеве. Другим 
речима, контекстуална условљеност праћена доминацијом неолибералних вред-
ности позиционира универзитет, односно захтева његову друштвену релевантност. 
Уговорна природа овог процеса захтева да се исходи одреде и да се могу провери-
ти (Lungulov, 2015). То генерише епистемичку промену с обзиром на то да академци 
производе оно што могу да продају и што одмах и директно користи „купац”. На тај 
начин, према речима Бодрошки Спариосу:

„… педагошки процес који по својој природи представаља нематеријално, ре-
лационо и индивидуализовано искуство трансформише се у видљив, мерљив и ин-
струментализован процес” (Bodroški Spariosu, 2015: 418).

У том контексту, у условима савремених друштвених промена можемо да по-
ставимо следећe питањe: Да ли и коме универзитети треба да оправдају своју реле-
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вантност? У циљу покушаја одговора на претходно наведена питања, значајно је и 
проучавање утицаја савременог друштвеног дискурса на циљеве високошколског 
образовања, као и представљање иницијатива које заговарају институционализа-
цију треће мисије универзитета.

Циљеви високошколског образовања 

У савременим условима образовање се налази у средишту проблема који су ве-
зани за развој појединца и друштва. Имајући у виду масовност високошколског обра-
зовања, посебна пажња посвећује се управо циљевима образовања који су предмет 
сталног редефинисања и усклађивања са захтевима и потребама нових друштвених 
реалности (Milutinović, 2008). Поједини аутори (Egan, 2001, према: Milutinović, 2008) 
говоре да криза савременог образовања произлази из немогућности уједињења 
конфликтних циљева образовања. У том контексту као релевантну узимамо поде-
лу циљева образовања на академске, професионалне, друштвене (грађанске и кул-
турне) и персоналне (Marsh, 1994,  према: Milutinović, 2008: 12). Академски циљеви 
се деле у две групе: циљ овладавања базичним способностима и процесима, и циљ 
интелектуалног развоја. Професионални циљеви тесно су повезани са помоћи при 
избору занимања и са одлучивањем на основу добре обавештености. Они укључују 
и развијање навика и ставова о партиципирању у економском животу. Друштвени 
грађански и културни циљеви укључују разумевање међу људима, партиципацију 
грађана, енкултурацију, моралан и етичан карактер. Персонални циљеви укључују 
емоционалну и физичку добробит, стваралаштво, естетско изражавање и самоост-
варење. Ти циљеви наглашавају свест о себи и саморазвој, односно укључују све што 
значи бити људско биће.

Услед бројних критика насталих као резултат прилагођавања универзитета тр-
жишном концепту (Ordorika, 2009) значајно је и истицање питања односа спољашњих 
и унутрашњих циљева образовања, при чему је у првом случају реч о „инструментал-
ним” циљевима, чија се суштина огледа у вредновању знања, образовања и учења 
за достизање одређеног циља, насупрот унутрашњим циљевима који доприносе да 
човек живи пунији и смисленији живот и зато имају унутрашњу вредност (Savićević, 
2002, према: Milutinović, 2008). Једна од антиномијских противречности о којој говори 
Брунер (Bruner, 2000) односи се на питање да ли је функција образовања да омогући 
људима да функционишу у складу са својим пуним потенцијалом или је функција обра-
зовања репродуковање културе, промовисање друштвених, политичких и културних 
циљева. У оквиру подударности друштвених и индивидуалних потреба, истиче се како: 

„...ангажована личност свесно и одговорно покреће главну проблематику од-
ређеног времена. Ангажовање није осиромашење личности путем њеног сужавања. 
Оно је битан услов њеног аутентичног развоја, до којег једино на тај начин може 
доћи. Ангажовање је мисаона отвореност, главно својство захваљујући којем људи 
успевају да одбаце устаљене формулације и да сагледају непознате, а важне перспек-
тиве. У таквом ангажовању долази до помирења ‘људске’ и ‘грађанске’ егзистенције” 
(Suhodolski, 1974: 203).
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У фокусу нашег рада је период глобализације који је условио појаву постмодерног 
универзитета с истакнутом мисијом интернационализације. Према схватању Аврамо-
вића, пред образовне установе могу се поставити следећи циљеви: (1) социјални циљеви 
који подразумевају припрему студената за њихову друштвену улогу, оспособљавање 
друштва да преузме контролу над сопственим развојем; (2) економски циљеви који под-
разумевају учење за облике рада, усклађивање са законима тржишта рада и привре-
де, обезбеђивање средстава за активну улогу у информатичком друштву; (3) културни 
циљеви који обухватају преношење културних вредности, откривање других култура, 
као и развој научне културе; (4) политички циљеви који подразумевају развој лојал-
ности студената према државном поретку и правном систему, образовање за активност 
у грађанским акцијама, да изрази национални и државни интерес, да развије поштовање 
разума, науке, идеја и осећања која су у основи демократског морала; (5) персонални 
циљеви који подразумевају задовољавање личности као друштвеног бића, остварење 
личности; (6) васпитно-образовни циљеви једнако ширење знања и вештина, борба про-
тив неуспеха, развој такмичарског духа, као и решавање конфликтности; (7) међународ–
ни циљеви који настају као последица глобализације образовања, а они подразумевају 
усвајање међународних норми образовања, једнако право на образовање, борбу за 
мир, демократију и људска права, учење у току целог живота (Avramović, 2003: 100–101). 
За наш истраживачки рад значајно је проучавање односа између различитих циљева, са 
посебним нагласком на однос међународних циљева према осталим циљевима. 

Глобални процеси постају значајна детерминанта образовне политике. У извештају 
Међународне комисије о образовању за 21. век, који је поднео Делор под насловом Об-
разовање – скривена ризница, наводи се низ супротности које ће у будућности све више 
доћи до изражаја. Аврамовић отвара проблематику значења синтагме о знању које 
омогућава „учествовање у животу заједнице”. Какво је то знање? Знање из искуства, из 
традиције? Или знање из евроамеричког концепта грађанског образовања? На основу 
ових извора (Avramović, 2003; Delor, 1996) могуће је издвојити следеће супротности од 
којих у раду аналитички приступамо само појединим (1) супротност између глобалног и 
локалног, супротност која је у раду анализирана у оквиру одговора на питање треба ли 
универзитети да оправдају своју релевантност и коме, (2) супротност између универ-
залног и индивидуалног, (3) супротност између традиције и савремених тенденција, (4) 
супротност између дугорочних и краткорочних околности, у контексту нашег рада: да ли 
универзитети треба да решавају тренутне проблеме друштва или да буду усмерени на 
дугорочније циљеве, односно да ли усмереност на тренутне проблеме друштва инстру-
ментализује универзитете чиме се смањује критичка улога друштва, (5) супротност из-
међу потребе за такмичењем и тежње ка једнаким могућностима, (6) супротност између 
огромног развоја знања и човекових могућности да га усвоји, (7) супротност између ду-
ховног и материјалног света. 

Изазови савременог универзитета

Развој образовања, у свом најширем значењу, у данашње време није толико под-
стицан својом унутрашњом динамиком, као што је то био случај у прошлости, већ је 
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постао далеко осетљивији према спољашњим притисцима (Milutinović, 2008). У том 
смислу, константни захтеви за унапређењем универзитета, који долазе из различи-
тих сектора друштва, чине актуелним истраживање односа универзитета и његовог 
спољашњег окружења. Једна од критика упућена високом образовању односи се, на-
име, на то да институције треба више да доприносе својим заједницама, да имају оба-
везу да се такмиче на међународном нивоу (Lombardi, Craig, Capaldi, Gater, & Mendonça, 
2001). Супротно, као последица повећане интеракције универзитета и окружења расте 
и забринутост за универзитете (Bodroški Spariosu, 2015; Dimić, 2013; Uzelac, 2009). 

Проучавању кризе идентитета универзитета из перспективе филозофије присту-
па Димић, који проблем кризе идеје универзитета не проналази само у спољашњој 
природи, односно у везаности за друштвено-економску модернизацију, већ истиче 
да су проблеми и суштинске природе, тј. да су везани за унутрашње тешкоће саме 
идеје идентитета универзитета (Dimić, 2013). У тренутку највећег занемаривања из-
ворних вредности идеје универзитета, када од три Хумболтова принципа: јединства 
науке, јединства наставе и истраживања, академске слободе професора и студената 
није остало ништа, или готово ништа – дијагноза је, наиме, гласила да је универзитет 
остао без своје идеје (Dimić, 2013). Како истиче Бодрошки Спариосу, десио се фунда-
ментални преокрет: 

„Студенти и професори од конститутивних чланова академске заједнице 
постају „заинтересоване стране”, или интересне групе (stakeholders) равноправно са 
послодавцима из приватног и јавног сектора, представницима централне или локал-
не власти, бившим студентима и донаторима и сл. По дефиницији, интересна група је 
заинтересована да максимизује сопствено, а не друштвено благостање. Када би сви 
имали исти интерес у погледу неког друштвеног питања, не би постојале различи-
те интересне групе. Какав универзитет ће постојати у друштву, зависи од резултата 
свесног деловања различитих интересних група које могу имати међусобно сасвим 
супротстављене преференције у погледу мисије, институционалног уређења или 
организационих решења. Јасно је да само оне групе које поседују одговарајућу по-
литичку моћ могу друштву да наметну образовне институције које њима одговарају. 
На тај начин се институционална изградња универзитетског образовања своди на 
надметање друштвених група са различитим интересима у погледу образовних ин-
ституција” (Bodroški Spariosu, 2015: 414–415).

Према речима Висеме, уколико универзитети постану неспособни за реформу, 
они ће постати све локалнији, затворенији, неважнији и тиме ће постати празни сим-
боли прошлости у којима ће се перпетуирати социјални модели и интеракције које 
у стварноме свету или више нису релевантне или више не постоје (Wissema, 2009  
према: Polšek, 2015: 201). Према схватању Етковича и сарадника (Etzkowitz, Webster, 
Gebhardt, & Terra, 2000), 21. век доводи до стварања новог универзитета, нове ин-
дустрије и нове владе са следећим карактеристикама: (1) нови универзитет: (а) пре-
дузетнички универзитет, (б) нова универзитетска мисија: економски развој, (в) нова 
организациона структура: мешање дисциплинарних одељења, интердисциплинар-
них центара, нових дисциплина, само-производних институција, повећан друштвени 
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простор; (2) нова индустрија: (а) на индустрији заснована наука, (б) нова индустријска 
мисија, (в) нова организациона структура: пројекти у сарадњи, предузетнички цен-
три високе технологије у близини универзитета; (3) ново управљање: новом универ-
зитету и новој индустрији потребна је нова администрација владе, где су научна и 
технолошка инфраструктура интегрисане у продуктивну структуру. 

Алтбах (Altbach, 2008) упозорава да су тржишно оријентисане академске тен-
денције 21. века разлози за бригу, јер универзитети све више губе свој карактер 
друштвене институције јавног добра. Када је реч о образовним политикама, Поповић 
истиче следеће:

„У ранијим фазама развоја и промена Европске уније, њена образовна полити-
ка је била значајно различита у односу на ону коју су креирали и наметали Светска 
банка и Организација за економску сарадњу и развој (OECD) а далеко ближа обра-
зовној политици Уједињених нација (UN) и Уједињених нација за образовање, науку 
и култру (UNESCO). У последњој деценији дошло је до драматичног приближавања 
њихових идеологија и вредности које промовишу кроз образовну политику. Чак је 
и УНЕСKО, традиционално опредељен за хуманистички дискурс, усвојио реторику, 
концепте и приступ Светске банке, али још више ОЕЦД-а” (Popović, 2019: 8).

Настојање Европске комисије јесте да знање мора да буде јачи покретач економ-
ског раста и развоја, па се услед синтагме економије која је заснована на знању тежи 
осавремењавању универзитета и високог образовања. Као циљ истиче се стварање 
Европе као најконкурентније економије у свету. У том контексту Лисабонска стратегија 
(Rodriguez, Warmerdan, & Triomphe, 2000) у оквиру својих начела и принципа истиче 
значај све већег јачања тржишне усмерености и повезивања универзитета с еконо-
мијом. Говорећи о европској димензији образовања, Аврамовић (Avramović, 2003: 217) 
истиче да она на нивоу начела прокламује политичке и друштвене циљеве, а не об-
разовне. Има се у виду образовање као „фактор трансформације и промене” друштва. 

У целини посматрано, међународне организације, пре свега политичке и еко-
номске, подстичу друштвену релевантност универзитета, која се најчешће повезује 
с доприносом универзитета економском развоју, као и комерцијализацијом ака-
демских делатности. Међутим, истовремено се јавља и забринутост због све веће 
тржишне логике која под утицајем економских норми и вредности улази у све поре 
академског живота (Ćulum i Ledić, 2011). Критикујући тржишну оријентацију, бројни 
аутори позивају на јавно добро и јавну одговорност универзитета као друштвене 
заједнице, развој одговорних грађана који треба да доприносе решавању проблема 
и унапређивању квалитета живота заједнице у којој делују (Altbach; 2008, Brennan, 
2007; Checkoway, 2001, Ćulum i Ledić, 2011). Међутим, и оваквом приступу не недос-
тају критички осврти, тако Аврамовић (Avramović, 2003: 143) отвара проблематику 
значења синтагме о знању које омогућава „учествовање у животу заједнице”. Какво 
је то знање? Знање из искуства, из традиције? Или знање из евроамеричког концепта 
грађанског образовања? Дакле, услед бројних питања и дилема, могуће је закључити 
да једнозначног одређења друштвено релевантног универзитета нема, али да је ње-
гова појава неизбежна, а у будућности може да поприми још шире размере. 
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Друштвено релевантан универзитет у оквиру  
треће мисије универзитета

Изнета запажања показатељ су бројних контроверзи са којима се суочавају са-
времени универзитети. Друштвена трансформација утиче и на трансформацију уни-
верзитета. Еволуирајући, поред наставе и истраживања као основних академских де-
латности, јављају се и бројне друге функције, односно мисије универзитета (Checkoway: 
2001; Ćulum i Ledić, 2010; Etzkowitz et al, 2000; Montesinos, Carot, Martinez, & Mora, 2008; 
Mugabi 2014; Schoel 2006). Мисија универзитета је термин који добија све већи значај у 
академским расправама. У том контексту, посебно у периоду транзиције, поред наста-
ве и истраживања, као основних академских делатности, мисија универзитета има све 
већи значај крoз учешће у економском развоју и изградњи цивилног друштва и демо-
кратских вредности (Spasojević, Kleut i Branković, 2012). Иако је посвећеност и проу-
чавање треће мисије универзитета примарно иновација америчког система високог 
образовања, последњих деценија се ово подручје истраживања разматра и у оквиру 
европског простора високог образовања (Brennan et al, 2004; Ćelić i Uzelac, 2016; Ćulum 
i Ledić, 2011; Montesinos et al, 2008; Schoel, 2006; Spasojević i sar., 2012).

У оквиру првог међународног пројекта утврђивања активности треће мисије и 
развоја показатеља успешности универзитета у њиховом реализовању (PRIME project, 
Observatory of the European University) истиче се како: „трећа мисија универзитета под-
разумева сарадњу универзитета с неакадемском заједницом: економијом, јавним 
сектором и широм друштвеном заједницом. Трећа мисија је вишедимензионалан 
концепт који укључује неколико различитих активности попут комерцијализације 
академског знања развојем јавно приватних партнерских истраживачких пројека-
та, развоја патената и лиценцираних производа те стварања spin off предузетнич-
ких компанија у власништву универзитета, с једне стране, и учествовања у јавним 
расправама и процесу стварања јавних политика, као и ангажовања у друштвено-
културном животу заједнице, с друге стране. Иако повезана с наставом као првом, 
а посебно истраживањем као другом мисијом универзитета, трећа мисија универ-
зитета посебна је мисија, дата кроз економску и друштвену димензију својих актив-
ности, које говоре о начинима и механизмима интеграције универзитета у заједницу 
те омогућавају анализу и расправу о доприносу универзитета развоју економије и 
друштва” (Schoel, 2006, према: Ćulum i Ledić, 2011: 21). Кер (Кеrr, 2001) истиче да су 
универзитети, примарно конципирани као јединствена заједница универзитетских 
наставника и студената, данас у обавези да задовоље многе заинтересоване стране, 
што доводи до тога да морају да буду „у рату са самим собом”. Додатно, у науци су све 
чешће присутне квалификације попут оне да је универзитет „оптерећен мисијама” 
(Jongbloed, Enders, & Salerno, 2008), „под стресом” (Olsen & Maassen, 2007). 

Када је реч о односу универзитета и окружења у Републици Србији у Стра-
тегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. у оквиру контекста настанка 
стратегије истиче се следеће: до сада су били ретки покушаји да се развој система 
образовања разуме са становишта његове мисије и функција према спољашњем све-
ту, у којем функционише и ради којег постоји; систем образовања треба посматрати 
у целини; то посматрање и пројектовање његовог развоја треба да буде изведено уз 
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стварно учешће целокупне јавности, посебно оне које се образовање највише тиче; 
воде се јавне расправе о образовању међу стручњацима различитих профила об-
разовања; те расправе треба да буду критички стваралачке и аргументоване; сис-
тем образовања треба дословно да се отвори према заједници у којој постоји; њиме 
нико не сме да манипулише и користи у сврхе задовољења интереса одређених гру-
па; требало би створити модерно образовану, креативну популацију, мотивисану за 
учење и оспособљену за примену стеченог знања. Наглашава се и чињеница да је у 
савременим околностима у Србији систем образовања затворен у себе, одвојен од 
свог окружења, обликован према комерцијалним интересима, изложен партијским 
утицајима, краткорочно дотериван углавном са циљем да се сви интереси задовоље 
без обзира на дугорочне последице таквог начина решавања проблема.

Према дефиницији пројекта Институционални оквир за развој треће мисије уни-
верзитета у Србији, „примарни циљ пројекта је да се на универзитетима у Србији, осим 
постојеће две мисије које се односе на образовање и истраживања, развије и импле-
ментира трећа мисија коју чине три стуба развоја: трансфер технологија и иновације, 
континуирано учење, друштвено одговорно понашање универзитета” (IF4TM, 2015). 
Као што је претходно наведено, у Стратегији развоја образовања у Републици Србији 
до 2020. истиче се да су до сада били ретки покушаји да се развој система образовања 
разуме са становишта његове мисије и функција према спољашњем свету. У том кон-
тексту, значајним сматрамо представљање различитих дефиниција универзитетских 
мисија и функција на начин како их перципирају поједини аутори. Кастелс (Castels, 2001 
према: Brennan et al., 2004) наводи четири функције: (1) идеолошких апарата, тј. улога у 
преношењу идеологије. (2) механизама селекције и социјализације доминантних ели-
та, (3) да стварају и шире знање, (4) најтрадиционалнија, обука квалификоване радне 
снаге, односно „професионални универзитет”. Ивковић (Ivković, 2003: 245) издваја две 
основне функције универзитета: научну и образовну. Док се научна функција односи 
на производњу  нових знања, образовна указује на преношење знања на нове генера-
ције. Цифрић (Cifrić, 1990, према: Ivković, 2003) истиче функције универзитета које про-
излазе из односа универзитета према друштву, а оне су следеће: функција иновације, 
функција традиције, функција легитимације, функције квалификације, као и функција 
социјалне репродукције. Додатно, исти аутор наводи функције универзитета које су 
константне, по којима се универзитет разликује од других установа и организација, а 
које управо произлазе из односа универзитета према друштву. Савићевић (Savićević, 
2009, према: Gvozdenović, 2010) истиче четири функције универзитета: професионал-
на, социјална, научна и културна. Као функције које нису константне, а прате универ-
зитет још од индустријске револуције, Цифрић (Cifrić, 1990, према: Ivković, 2003) истиче 
економску, као и функцију каналисања социјалне мобилности. 

Као што је претходно наведено, иако се разликују у начину дефинисања, схва-
тање универзитета као научно-наставне институције заједничка је компонента свих 
аутора. Напред изнета запажања указују на то да, без обзира на став од којег се по-
лази, било да је друштвена релевантност универзитета представљена као нова мо-
гућност или ризик, она је неминовност савремених универзитета у постмодерном 
друштву и не може да буде игнорисана. У контексту проучавања односа универзи-
тетских мисија и функција, Ларедо (Laredo, 2007) истиче да је значајније анализирање 
централних функција које универзитети испуњавају као основа за артикулацију  
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одређених мисија. У том контексту централне функције могу бити: (1) масовно тер-
цијарно образовање, бечелор диплома, (2) професионална специјализација високог 
образовања и истраживања, мастер диплома, истраживања заснована на решавању 
проблема, (3) академски тренинг и истраживање, докторат као диплома и објављени 
чланци као активност универзитета.

Сходно оваквом одређењу дефинисања универзитетских мисија и функција, 
друштвено релевантан универзитет посматрамо у оквиру развоја треће мисије уни-
верзитета која обухвата две димензије: економску и друштвену/цивилну. Значајно је 
и проучавање односа између различитих мисија – да ли би требало да буду засеб-
не или да се прожимају. У оквиру пројекта Институционални оквир за развој треће 
мисије универзитета у Србији састављен је извештај који се односи на анализу 
постојећег правног оквира за успостављање треће мисије у Републици Србији. Пре-
тпоставља се да ће проучавање треће мисије универзитета у Србији у будућности 
попримити још већи значај на који упућује и чињеница да су у оквиру споменутог 
пројекта формирана и стручна тела са иницијативама за измене и допуне или ства-
рање новог закона који се односе на трећу мисију универзитета (детаљније: Д.1.3 
Извештај о постојећим стратегијама и законима Републике Србије који се односе на 
димензију треће мисије (2017). Ћелић и Узелац препознају четири главне димензије 
треће мисије универзитета: (1) сарадња универзитета и привреде у ширем смислу: 
(а) трансфер технологије: сарадња између универзитета и привреде у циљу тран-
сформисања технологије, (б) иновације: видљивост академских резултата за при-
вреду; (2) друштвена укљученост: сарадња између универзитета и друштва у циљу 
унапређења друштва и заједнице, (а) социјалне иновације: унапређење друштва; (3) 
културна и политичка укљученост: активности које ће утицати на развој културног 
и политичког живота, (4) трансфер знања у ширем смислу: активности универзитета 
које имају за циљ пружање применљивог знања (Ćelić i Uzelac, 2016: 253). 

Изнете оцене могу да укажу на разлоге за забринутост за аутономију универ-
зитета, која је настала услед све већег притиска за стварање друштвено релевантног 
универзитета на којем се уместо критике друштва служи тренутним друштвено-еко-
номским потребама. Као једна од педагошких импликација друштвено релевантних 
универзитета истиче се све већи значај и актуелизовање питања друштвених циљева 
образовања. С друге стране, Мугаби (Mugabi, 2014) наводи следеће разлоге који упућују 
на неопходност отварања универзитета према окружењу: (1) Потреба за знањем и ин-
теграцијом постојећег знања, која рефлектује потребу да високошколске установе раз-
вију ново знање и интегришу постојеће знање у складу са различитим друштвеним пот-
ребама. Чак и у земљама у којима су универзитети одувек постојали делом и да служе 
потребама друштва, високошколске институције позване су да поврате своју историјс-
ку посвећеност јавном залагању (Wade & Demb, 2009). Иако је истина да високо образо-
вање може не може само да ублажи све друштвене проблеме, високошколске установе 
имају огромно знање, људски капитал и друге изворе који у сарадњи са спољашњим 
заједницама могу много да допринесу друштву. У том контексту, мерењу активности 
треће мисије универзитета Секундо и сарадници (Secundo, Perez, Martinaitis, & Leitner, 
2017) приступају из угла интелектуалног капитала на универзитетима. Екосистем инте-
лектуалног капитала на универзитетима, односно трипартитна класификација људског 
капитала, према претходно наведеним ауторима, подразумева: (а) људски капитал, који 
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укључује стручност, знање и искуства истраживача, професора, техничког особља, сту-
дената и административног особља; (б) организациони капитал, који укључује ресурсе 
нематеријалне имовине који се налазе унутар организације: то укључује између осталог 
и базе података, интелектуалну својину, истраживачке пројекте и истраживачке струк-
туре, истраживачке и образовне процесе и рутине, универзитетску културу и процес 
управљања, (в) друштвени капитал, који се односи на нематеријалне ресурсе и способ-
ности које могу да генеришу вредност повезану с унутрашњим и спољашњим универ-
зитетским везама. То укључује односе универзитета са јавним и приватним партнерима, 
партнерство са пословним светом и регионалним владама, везе са непрофитним орга-
низацијама и цивилним друштвом уопште, сарадњу са националним и међународним 
истраживачким центрима, мрежама и савезима, као и привлачност универзитета за 
учење и рад (Secundo et al., 2017). (2) Савремени погледи на знање. Традиционални погле-
ди на знање указују на то да се знање ствара у аналитичком и експерименталном раду 
научника, који ради ван стварног света и одвојеног од примене његових открића. То се 
сматра строгом науком. Сходно томе, академски свет шири знање кроз публикације у 
академским часописима и презентације на конференцијама и другим академским об-
лицима. Такав став базира се на позитивистичкој епистемологији, која наглашава неу-
тралност вредности и објективност радије него ефектност као критеријум за процену 
знања и стога има ненамерне последице које се виде пре кроз идеализовање одвоје-
ности него кроз укљученост у проблеме политике и друштва, питања  у вези са трош-
ковима и друштвеном одговорношћу. Изазови пред којима се налазе универзитети ве-
ликим делом односе се и на начин финансирања, смањено јавно финансирање, као и 
на потребу за додатним приватним финансирањем. То доводи универзитете као јавне 
институције у позицију у којој морају да доказују своју одговорност према: студентима, 
владама, донаторима и друштву. (3) Потреба за финансијском и политичком подршком 
– С обзиром на то да универзитетима, посебно у земљама у развоју, треба већа финан-
сијска подршка, као и нови начини привлачења јавних и приватних средстава, открили 
су да већа интеракција између универзитета и заједнице може да створи такву подршку 
(CERI, 1982, према: Mugabi, 2014). 

На основу проучене литературе изводи се закључак да ће универзитети у будућ-
ности морати да оправдају своју релевантност све бројнијим интересним групама како 
унутар тако и ван академске заједнице. У том контексту, европске институције очекују 
да универзитети буду предводници у стварању најкомпетитивније економије; владе 
очекују већи број високообразованих грађана који би могли да снажније допринесу 
развоју националне економије; родитељи очекују квалитетно образовање које ће мла-
дим људима осигурати брзо запошљавање и развој успешне каријере; тржиште рада 
захтева квалитетне производе – високоспецијализоване стручњаке, истраживања и 
иновације, услуге доживотног образовања, као и низ стручних и консултантских услу-
га; цивилно друштво тражи помоћ и стручну сарадњу у решавању актуелних потреба 
и проблема који су значајни за локалну и глобалну заједницу; управљачке структуре 
све чешће увозе тржишне механизме и принципе деловања којима подстичу компети-
тивност и конкурентност (Ćulum i Ledić, 2011). Време ће показати да ли ће универзитет 
будућности успети да задовољи све бројније захтеве.

Радован Грандић, Маја Босанац • Педагошке импликације друштвено релевантног универзитета
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Елаборацијом проучене литературе у Табели 1 представљамо педагошке им-
пликације друштвено релевантног универзитета. Иако ова табела може да буде 
додатно разрађена и проширена бројним другим приликама, изазовима и контро-
верзиним питањима, као и бројем интересних група, за потребе овог рада пажњу 
усмеравамо на: пре свега универзитете, и у оквиру њих универзитетске наставнике 
и студенте, с једне, и неакадемску заједницу, с друге стране. Једна од отежавајућих 
околности приликом анализе друштвено релевантног универзитета је да постоје 
велике разлике унутар различитих факултета. Из тог разлога потребна је детаљнија 
анализа из угла различитих наука. Ова табела може да послужи као полазна основа 
приликом сагледавања како могућности и прилика тако и изазова које подразумева 
друштвено релевантан универзитет.

Табела 1  
Педагошке импликације друштвено релевантног универзитета 

Интересне групе унутар академске заједнице
Неакадемска 

заједница

Универзитет Наставници Студенти

П
р

ил
ик

е

Промоција универзитета, 
подршка и финансирање, 
оправданост и релевантност 
универзитета у друштву, извори за 
даља истраживања, дисеминација 
знања, иновативност, 
конкурентност

Повезивање 
градива с друштве-
ним питањима, 
богаћење истра-
живачког рада, 
равномернији 
однос између 
теорије и праксе

Искуствено 
учење, свест 
о тренутним 
друштвеним 
приликама, 
умрежавање, 
припрема за 
каријеру

Консултације, 
техничка помоћ, 
извор студентске 
и факултетске 
стручности

И
за

зо
ви

Интерес спољашње заједнице 
супротан интересима науке, 
наручена истраживања у корист 
тренутних потреба, смањује се 
критички приступ друштву на 
рачун услужне улоге, академски 
капитализам.

Преоптере-
ћеност: додатна 
администрација, 
нове улоге, нове 
обуке

Преопте ре-
ћеност

Факултети 
патерналистички 
приступају 
заједници као мање 
вредном партнеру 
– једносмерно 
пружају услуге

Kо
нт

р
ов

ер
зн

а 
пи

та
њ

а

Уколико студенти нису друштвено 
ангажовани да ли универзитети 
раде добро свој посао?

Да ли је улога универзитета 
да ангажују студенте или је 
то одговорност породице, 
индивидуална и сл.?

Нарушава ли се аутономија 
универзитета кроз истакнуту 
сарадњу са спољашњим 
окружењем?

Да ли су универзитети 
институције за сталност или 
промене?

Да ли студент, 
наука или 
друштвена 
одговорност треба 
да буду у средишту 
наставничке 
професије?

Да ли су основна 
истраживања у 
опасности?

Да ли је улога 
универзитета 
да припремају 
студенте и 
за јавне или 
искључиво 
професи оналне 
улоге?

Има ли заједница 
одговарајући 
кадар и ресурсе да 
буде равноправни 
учесник у сарадњи 
с академском 
заједницом? 

Како поступити у 
ситуацијама које 
подразумевају 
сукоб интереса 
друштва/заједнице 
и универзитета и 
науке?
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Закључна разматрања

Проблематика друштвене релевантности универзитета одувек је била за-
ступљена. Међутим како Беневорт и сар. (Benneworth, Conway, Charles, Humphrey, & 
Younger, 2009) истичу, новина се односи искључиво на обим и дубину интеракције 
између заједнице и универзитета. Из тог разлога, поред наставе и истраживања ак-
туелизује се и проучавање развоја треће мисије универзитета, односно његове ин-
теракције с окружењем. Период глобализације, као и појава све већег броја међу-
народних организација које су првенствено политичке и економске намећу бројна 
питања академској заједници о њеном односу са друштвом, уз истицање значаја 
међународних циљева образовања. На тај начин додатно су актуелизована питања 
образовних политика и њихових педагошких импликација. Тренутно, много је већи 
број питања у односу на одговоре и решења која се нуде. Међутим, на основу пре-
тходно наведеног могуће је закључити да друштвена релевантност универзитета 
добија све већи значај. Отварање универзитета према окружењу у којем делује до-
носи нове могућности за сарадњу, али исто тако значајно је истицање чињенице да 
се сарадња неретко заснива на краткотрајним уговорима и тренутним ситуацијама, 
што може да допринесе нарушавању интегритета науке. Уз то, потребна су додатна 
истраживања да би се утврдило како универзитетски наставници и студенти перци-
пирају нове улоге, као нове могућности или додатно оптерећење. Чињеница је да 
друштвено релевантан универзитет подразумева бројна контроверзна питања, нуди 
нове прилике, и још бројније изазове. Такође, значајно је и анализирање различитих 
активности у оквиру односа универзитета са заједницом. Иако неки аутори наводе 
и већи број димензија (Ćelić i Uzelac, 2016), две најчешће анализиране и често су-
протстављене су економска у односу на цивилну/друштвену. Међутим, иако су су-
протстављене, оно што је заједничко јесте да обе подразумевају однос академске 
заједнице са спољашњом (неакадемском) заједницом. 

У целини посматрано прихватање плуралистичког приступа једини је адекватан 
начин да се однос универзитета и његове друштвене релевантности сагледа у цели-
ни. С једне стране, претходно наведени разлози оправдавају постојање друштвено 
релевантног универзитета као неминовности у контексту нових друштвених реално-
сти које се, првенствено у оквиру европских образовних политика, све више проуча-
вају у оквиру захтева за институционализацијом треће мисије универзитета. С друге 
стране, у циљу очувања универзитета, пре свега као истакнутих научно-наставних 
институција, потребна је и одређена доза опреза и критичког приступа приликом 
увођења промена. Другим речима, иако нимало лак задатак, битно је стварање ба-
ланса између универзитета који је у одређеној мери друштвено релевантан, али да 
истовремено не изгуби и улогу критичара друштва. 

Радован Грандић, Маја Босанац • Педагошке импликације друштвено релевантног универзитета
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   From the founding of the first universities in the Middle Ages to the modern university in the 
period of globalization, universities have been created according to the prevailing social, 

cultural, economic and political conditions.Contemporary universities are faced with numerous demands 
from the external environment which expects social problems to be solved through education. In this 
context goals of education are also subject to constant redefinition and alignment with the needs of new 
social realities. The aim of the paper is to examine the implications of a socially relevant university from 
the perspective of two approaches: (a) concerns about the future of the university, the very idea of the 
university itself, and the reduction of the role of universities as critics of society; (b) the importance and 
necessity of opening a university to the community in order to contribute to society. Both approaches have 
been permeated within the analytical approach to the challenges facing the modern university, as well 
as within the study of the social relevance of the university which is linked to the third mission of the 
university. We then present the current initiatives that advocate the opening of universities towards the 
environment, the project Institutional Framework for the Development of the Third Mission of the University, 
as well as the Strategy for the Development of Education in the Republic of Serbia until 2020. Through 
elaboration of the relevant literature, we also present the pedagogical implications of a socially relevant 
university. In conclusion, we emphasize that the pluralism of analytical and critical approaches is the only 
adequate way to consider the relation of the university and its environment as a whole. 

      university, social relevance, education goals, stakeholder groups, third mission of universities.
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 Университет в Нови-Саде, Сербия 

   С момента создания в средние века до современной эпохи  глобализации, университеты 
создавались в соответствии с социальными, культурными, экономическими и 

политическими обстоятельствами. Современные университеты сталкиваются с растущим 
числом требований со стороны внешней среды, которая ожидает решения социальных проблем 
посредством образования. В таком контексте цели образования также подлежат постоянному 
пересмотру и согласованию с потребностями новых общественных отношений. Целью статьи 
является рассмотрение педагогических последствий обществанно релевантного университета 
с точки зрения двух подходов: (а) заботы о будущем университета, о самой идее университета 
и снижении его роли критика общества; (б) важности и необходимости открытия университета, 
чтобы внести свой вклад в развитие общества. Оба подхода связаны с аналитическим подходом 
к стоящим перед современным университетом задачам, а также с изучением обществанной 
релевантности университета, связанной с третьей миссией университета. Дальше  приводятся 
текущие инициативы, выступающие за открытие университета для окружающей среды: проект 
„Институциональные рамки для развития третьей миссии университета”, а также „Стратегия 
развития образования в Республике Сербии до 2020 года”. На основе изученной литературы 
приводятся педагогические импликации общественно релевантного университета.  В заключении 
статьи подчеркивается, что плюрализм подходов, которые обсуждаются аналитически и 
критически, является единственным адекватным способом рассмотрения  отношения между 
университетом и его средой в целом.

   университет, общественная релевантность, образовательные цели, интерес 
группы, третья миссия университета. 
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