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             Менторска настава и менторство у реализацији наставних и ваннаставних 
активности карактеристични су за високошколско образовање. Како су квали-

тет и ефикасност менторства детерминисани особеностима и квалитетом комуникаци-
је која се у њему остварује, циљ рада је усмерен на истраживање комуникационог аспекта 
менторског односа у високошколском образовању. Истраживањем су обухваћени студенти 
Универзитета у Нишу који су имали директно искуство са менторством у изради завршних 
и мастер радова, истраживачких пројеката и нацрта докторских дисертација. Фокус ис-
траживања је на утврђивању њихових ставова о: вештинама менторског комуницирања; 
начинима остваривања комуникације; стиловима комуникације у менторству и комуника-
ционим аспектима квалитетног менторства. Резултати показују да студенти као најпо-
жељнију особину ментора вреднују отвореност за питања. Комуникација путем имејла је 
доминантна, док се други савремени начини комуникације, попут апликација и друштвених 
мрежа, користе у малој мери. Ментори су процењени као активни слушаоци који пружају 
правовремене, јасне, разумљиве и позитивне повратне информације. Иако резултати ис-
траживања показују да истраживану менторску праксу карактерише завидан ниво квали-
тетне комуникације, у раду су издвојене одређене педагошке импликације. Тежиште педагошких 
импликација је на: континуираном педагошко-методичком оснаживању и подршци менто-
рима и менторисанима; изграђивању квалитетнијих комуникационих односа; развијању 
комуникационих компетенција; неговању међусобног поштовања, разумевања и поверења; 
развијању емпатије и способности прихватања туђег мишљења, предлога и идеја.

             комуникација, менторство, студенти, наставници, високошколско образовање.
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Апстракт

Кључне речи:



Увод

Појам ментор често користе академици, политичари, тренери, глумци и др. као 
назив за особу коју су одабрали као узор или која је на њих утицала на почетку њихо-
ве професионалне каријере (Abiddin & Hassan, 2012). У области педагогије реч ментор 
се односи на искусног учитеља који у процесу израде писаних и других радова води и 
упућује ученике и студенте, помаже им да развију способности и подстиче њихов ин-
терес за учење и стицање знања и вештина (Slavić i Matić, 2016). Менторство је „процес 
неформалног преношења знања, друштвеног капитала и психосоцијалне подршке, које 
прималац процењује као релевантне за посао, каријеру или лични развој; подразумева 
неформалну комуникацију, обично „лицем у лице“, која се одржава у одређеном времен-
ском периоду између особе за коју се процењује да поседује више релевантног знања, 
мудрости или искуства и особе за коју се процењује да поседује мање знања, мудрости 
или искуства“ (Bozeman & Feene, 2007: 717). Другим речима, менторство се одвија између 
младих особа (менторисани) и старијих или искуснијих особа (ментори), где се у процесу 
неформалног помагања менторисанима пружа подршка која је значајна за њихов развој 
у једној или више области (Garringer, Kupersmidt, Rhodes, Stelter, & Tai, 2015).

Улога ментора у наставном процесу једна је од сложенијих улога наставничке 
професије. Сложеност ове улоге произилази из чињенице да остварујући ову улогу у 
менторској настави наставник мора најпре добро да познаје индивидуалне капаци-
тете сваког појединца како би успешно водио, усмеравао, саветовао, подстицао, мо-
тивисао ученике, студенте. Да би се суочио с изазовима менторства, наставник мора 
да усвоји и развија одређене вештине успешне комуникације, а као основне могу 
се издвојити: активно слушање, давање позитивне повратне информације, покази-
вање одговарајућих невербалних знакова, постављање питања, парафразирање и 
др. (Antić i Pešikan, 2016). На основу издвојених вештина, може се закључити да су 
кључне особености ефикасне наставне комуникације, посебно у менторству: међу-
собно разумевање и поштовање, договор и сарадња, пажљиво слушање, правовре-
мена повратна информација током комуницирања и други квалитети интерактивног 
карактера. Значај квалитета остварене комуникације у менторској настави и ментор-
ству произилази из чињенице да она није ништа друго до специфична педагошка 
комуникација која се остварује између ментора и менторисаног са циљем да се реа-
лизује дефинисани васпитно-образовни или пак научни циљ. 

Због значаја који има у процесу менторства, предмет нашег рада управо је ко-
муникациони аспект менторског односа, и то на високошколском нивоу где је овај 
вид наставне сарадње најизраженији. Приликом испитивања овог значајног педа-
гошког проблема високог образовања определили смо се за студентску перспекти-
ву. Сагледано из перспективе студената који се налазе у улози менторисаних, желели 
смо да сазнамо да ли студенти издвојене вештине и особине квалитетног менторског 
односа препознају као значајне за квалитетну комуникацију у менторству и да ли их 
уочавају код својих ментора. Такође, у раду желимо да утврдимо начине оствари-
вања комуникације између ментора и менторисаног, доминантни стил комуникације 
и студентске перцепције квалитета менторства (активно слушање, давање повратне 
информације, постављање питања и невербална комуникација).
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Теоријске основе истраживања

Кључни елемент успешног менторства је комуникација између ментора и мен-
торисаног, њена својства, квалитет и ефикасност. О њеној улози и значају у процесу 
менторства говори и квалитативна студија коју су спровели Елер и сарадници (Eller, 
Lev, & Feurer, 2013) у намери да дају одговор на питање Које су кључне компоненте 
ефикасног менторства? Резултати показују да се као кључне компоненте ефикасног 
менторства издвајају отворена комуникација и приступачност. Менторисани истичу 
да је потребно да ментори остварују честу отворену комуникацију и да буду отво-
рени за питања. Такође, као важне елементе испитаници издвајају потребу за сло-
бодом изражавања, честим интеракцијама, лаким комуницирањем и подржавајућим 
фидбеком. Као пожељни се препознају ментори који су „искрени, али не и груби“, 
„приступачни и не осуђују“ и који „увек охрабрују менторисаног“.

Квалитет комуникације ментора и менторисаног као један од значајних фак-
тора ефикасног менторства издвојиле су и Антић и Пешикан (Antić i Pešikan, 2016), 
наглашавајући како развијене комуникационе способности омогућавају ментору 
боље и ефикасније усмеравање процеса менторства, боље познавање начина рада 
и проблеме менторисаног, веће задовољство и ментора и менторисаног и квалитет-
није резултате. Добра комуникација представља базу за усмеравање како интерпер-
соналних тако и академских аспеката односа (Chiappetta-Swanson & Watt, 2011) који у 
доброј традицији прерастају у пријатељства и плодну сарадњу (Deletić, 2004).

На квалитет менторства, према наводима Антић и Пешикан (Antić i Pešikan, 
2016), утичу: (1) активно слушање – за менторски однос важна је порука „више слу-
шајте и мање говорите“, јер наставници имају склоност да превише говоре; (2) па-
рафразирање, резимирање, сажимање изјаве саговорника, или рефлектовање – по-
јашњава се тема излагања, показује се поштовање саговорника, смањује се могућа 
напетост и даје се прилика саговорнику да прошири своје излагање; (3) постављање 
питања и потпитања – ментор би требало да поставља отворена, а избегава затво-
рена питања у разговору с менторисаним. На отворена питања се тешко може одго-
ворити са да/не, јесу/нису, верујем, вероватно и сл. Она су ефикаснија јер пружају 
више информација, отварају нове теме и показују менторисаном заинтересованост 
за разговор. Осим тога, како наводи Димитров (Dimitrov, 2009), одговори на отворена 
питања помажу студентима да изразе неслагање са захтевима или роковима које не 
могу да испуне и, такође, подстичу реалистичније одговоре; (4) преформулисање – 
посебно је важно за подржавање и помагање менторисаном у развијању поштовања 
и самопоштoвања (нпр. уместо термина „спорост“ можемо говорити о „темељности“ 
у приступу одређеном задатку); (5) невербална комуникација – ментор мора посма-
трати говор тела менторисаног и бити свестан говора свог тела и (6) развијене социо-
емоционалне компетенције – самосвест, саморегулација, социјална свест, социјалне 
вештине, конструктивна комуникација и одговорно доношење одлука омогућавају 
квалитетну комуникацију у менторском односу, те боље резултате рада, док је мен-
тор модел за начин интелектуалног рада.

Ментор би требало да пусти менторисаног да говори, да слуша отвореног ума, 
да одговори тек када менторисани заврши и пружи му повратну информацију која не 
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сме бити прерушена критика. Осим тога, ментор треба да покаже емпатију и покуша 
да ствари сагледа из перспективе менторисаног, да резимира оно што је чуо и да 
пита уколико није добро разумео, не сме да се сакрива иза СМС-ова и мејлова (Antić i 
Pešikan, 2016). То од ментора захтева вештину слушања, подстицање аргументовања 
и дебате, давање континуиране повратне информације и подршке, показивање енту-
зијазма, топлине и разумевања (Mainhard, Van der Rijst, Van Tartwijk, & Wubbels, 2009).

Начини и стилови комуникације у менторству

Комуникација између ментора и менторисаног може се остваривати на разли-
чите начине. Осим договорених састанака и консултација на којима се комуникација 
остварује усменим путем, она се може остваривати и захваљујући различитим кому-
никационим средствима. У вези с тим Милер (Miller, 2002) пише о појму телементор-
ство, што подразумева примену технологије за успостављање менторског односа. 
Најчешће се примењује комуникација путем имејла, за коју је карактеристично да 
је асинхрона, првенствено се базира на текстуалним информацијама и релативно је 
брза. Међутим, имејл отежава добијање непосредне повратне информације, кому-
никација је безлична, без значајних социјалних сигнала и језичке разноликости, те 
се, како пише Герингер са сарадницима (Garringer et al., 2015), комуникација путем 
имејла или неког другог облика интернет комуникације може користити у односима 
стабилног, дугорочног менторства, али не треба да представља једини начин за одр-
жавање међусобног контакта.

Од културе зависи да ли ће комуникација бити директна, односно индиректна. 
Како наводи Димитров (Dimitrov, 2009), студент из Јапана може разговарати са мен-
тором о својој пријави за посао, приликом чега наговештава да му је потребно писмо 
препоруке, али то никада неће рећи директно. Тиме не доводи професора у незгод-
ну ситуацију (не мора директно да одбије да напише препоруку). С друге стране, за 
студенте из Канаде и Северне Европе индиректност је фрустрирајућа зато што се од 
саговорника очекује да директно искаже своје намере. Професор може подстаћи 
студента речима: „Како могу да Вам помогнем у процесу пријављивања за посао?“ 
На тај начин се задовољава потреба студента да буде индиректан и потреба профе-
сора за разјашњењем. Индиректност утиче и на време које је студенту потребно да 
„пређе на ствар“ и пита професора за помоћ. Студенти који долазе из култура које 
подржавају индиректну комуникацију (Кореја, Тајван, Јапан) могу најпре разговарати 
о неповезаним темама како би стекли утисак о односу професора према њима, као 
и о његовој жељи да помогне, па га тек онда питати за писмо препоруке, да позајме 
књигу или опрему и сл. Студенти из култура које подржавају директну комуникацију 
(Немачка, Аустралија, Израел) одмах „прелазе на ствар“, а касније на необавезни 
разговор. Такође, у културама које нагласак стављају на индиректну комуникацију, 
постоји потреба да се сачува углед. Студент из Кине неће тражити објашњење јер 
би то могло да значи да не разуме упутство, што нарушава његов углед, или чак да 
менторово објашњење датог проблема није адекватно, што нарушава углед ментора 
(Chiappetta-Swanson & Watt, 2011).

Марија Јовановић, Тамара Вукић  • Комуникациони аспект менторског односа...
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Активно слушање и давање повратне информације

Активно слушање и подржавање разговора, чак и у нелагодним ситуацијама, по-
жељна су обележја менторске комуникације (Žižak, 2014). Сваки ментор би требало да 
развије комуникационе способности, приликом чега је најважнија вештина коју ментор 
може да поседује слушање (Jucovy & Garringer, 2008), а синтагмом активно слушање упра-
во се наглашава значај слушања других. Активно слушање, као приступ конструктивној 
комуникацији, у својој основи има рад на отклањању евентуалних шумова и употребу 
образаца комуникације који подржавају међусобно поштовање, разумевање и сарадњу. 
Захваљујући активном слушању успостављају се бољи односи између ментора и менто-
рисаног; поверење; прикупљају се подаци; позитивно се утиче на осећаје менторисаног 
(Antić i Pešikan, 2016). Активно слушање подразумева и давање повратне информације, 
која у рукама доброг наставника представља снажно оруђе. Најбоља повратна инфор-
мација је она која изазива, подстиче и позива студенте да истражују могућности. Таквом 
повратном информацијом се не пружају готови одговори, већ се студенти упућују да 
сами долазе до њих (James & Baldwin, 1999). Као једна од одговорности ментора у односу 
на менторисаног издваја се обезбеђивање правовремене, јасне, разумљиве (Berk, Berg, 
Mortimer, Walton-Moss, & Yeo, 2005), односно конструктивне повратне информације. То 
значи да ће ментор своја запажања истаћи на позитиван начин описујући притом ак-
тивности менторисаног (Byington, 2010), односно напредак који је остварио (или није 
остварио) у односу на заједнички постављене циљеве (Chiappetta-Swanson & Watt, 2011). 
Ментор и менторисани, потом, заједно разматрају та запажања и договарају се о даљим 
активностима, а отворена, подржавајућа комуникација, утемељена на поштовању, пред-
ставља суштину овог процеса укључујући: (1) активно слушање; (2) управљање временом 
и (3) вредновање фидбека. Под вредновањем се подразумева да ментори и менторисани 
морају да процењују квалитет фидбека и да буду респонзивни у процесу међусобне раз-
мене информација (Byington, 2010). Фидбек изражен на негативан начин деморалисао 
би студента, нарушио његово самопоуздање и створио несигурност у вези са даљим ак-
тивностима (Chiappetta-Swanson & Watt, 2011). Осим повратне информације коју пружа 
ментор, ментори очекују од менторисаних да пажљиво слушају и такође пруже повратну 
информацију у зависности од савета које добијају (Bird, 2001). Фидбек упућен ментору 
састоји се од описивања начина на које им је он помогао (или није помогао) у оствари-
вању постављених циљева (Chiappetta-Swanson & Watt, 2011).

Осврт на досадашња истраживања менторства  
у високошколском образовању

Иако менторство и менторски рад спадају у ред педагошко-дидактичких пи-
тања великог значаја, истраживања у овој области нису бројна. У нашој земљи до-
садашња истраживања су усмерена на област менторства у процесу оспособља-
вања приправника (Bjekić, Stojković i Kuzmanović, 2016; Miškeljin, 2016; Nikolić, 2016; 
Petrović, 2009; Polovina, 2009; Polovina, 2016), док истраживања у области високог 
образовања скоро и не постоје. Иако је у свету ситуација мало повољнија, ипак  
не можемо говорити о завидном нивоу истражености овог проблема. У намери да 
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учинимо приказ истраживања менторства у високошколском образовању, начи-
нићемо кратак осврт на њих представљањем најзначајнијих резултата. 

Истраживање ставова студената и професора о њиховим улогама и одговорнос-
тима за постизање ефикасности у менторству спроведено у Калифорнији показало je да 
су и једни и други најчешће истицали потребу за унапређивањем међусобне комуника-
ције у процесу менторисања. Приликом тога, и ментори и менторисани су указали на 
велики значај менторове „доступности“ студентима. То, према наводима једног менто-
ра, подразумева: „Пружање благовремених одговора (...), не само писменим путем, већ 
и одговарањем на позиве, одржавањем састанака (...) и др.“ (Edwards & Gordon, 2006: 10). 
То важи и за менторисане, који би требало да буду проактивни у тражењу могућности 
комуникације с ментором (да одговарају на позиве и имејлове, да по потреби контакти-
рају менторе и др.). Поред тога, ментори и менторисани би требало да показују вољу за 
комуникацију, као и да користе ефикасне комуникационе стратегије. У овом истражи-
вању студенти су указали на то да њихови ментори у оквиру ефикасних комуникацио-
них стратегија користе: „постављање питања за продубљивање теме, потпитања“; „(...) 
активно слушање, (...) слушање с пажњом“ и сл. (Edwards & Gordon, 2006:11).

Резултати истраживања ставова ментора и студената о добробитима ментор-
ства (Campbell & Campbell, 2000) показују да се саветовање, вођење и информи-
сање, праћено успостављањем пријатељства са менторима и добијањем подршке, 
издвајају као главне користи за менторисане. С друге стране, за менторе је то задо-
вољство због пружања помоћи и развијање односа са студентима. 

Квалитетну комуникацију, према истраживањима, карактерише и специфичан 
однос међу учесницима, који према наводима једног ментора „превазилази академс-
ке односе“ (Lechuga, 2011: 763).

Истраживање усмерено на перцепције студената докторских студија о поврат-
ним информацијама (Allen, Shockley, & Poteat, 2010) показује да је за продуктивност 
студената важна количина повратних информација које добијају од ментора, од-
носно њихова учесталост. На значај континуиране повратне информације указује и 
истраживање менторског односа спроведено у Словенији са студентима докторских 
студија и њиховим менторима, који су указали на значај комуникационих вештина 
ментора. У вези са фидбеком, један од ментора наводи: „Пружање сталне повратне 
информације је кључно за остварење циља. Увек када ми она (докторанд) пошаље 
део рада, посветим се томе и дајем пуно коментара (...)“ (Arzenšek, 2016: 95).

У истраживању карактеристика „идеалних ментора“ из угла студената доктор-
ских студија (Rose, 2003), као кључне су издвојене: фидбек и комуникација. Другим 
речима, студенти преферирају менторе са добрим комуникационим вештинама који 
пружају искрене повратне информације о њиховом раду.

На основу кратког осврта на истраживања менторства у високошколском об-
разовању и чињенице да оваквих истраживања у нашој земљи нема, јасно се може 
уочити потреба за истраживањем овог важног питања високошколске дидактике. 
Унапређивање наведене области могуће је једино кроз реализацију теоријско-ем-
пиријских истраживања којима ће се утврдити обележја непосредног ситуационог 
контекста менторске високошколске праксе и превазићи јаз између постојећих и по-
требних сазнања у области менторског рада са студентима.

Марија Јовановић, Тамара Вукић  • Комуникациони аспект менторског односа...
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Опис методологије истраживања

Циљ и задаци

Циљ рада је истражити комуникациони аспект менторског односа у високошкол-
ском образовању. Операционализација постављеног циља извршена је кроз следеће 
истраживачке задатке: (1) испитати перцепције студената о пожељним особинама мен-
тора као предуслова ефикасне комуникације у менторству; (2) утврдити на који начин 
се најчешће остварује комуникација у менторству; (3) утврдити који стил комуникације 
(директна или индиректна) доминира у менторском односу; (4) испитати перцепције 
студената о комуникационим аспектима квалитетног менторства (активно слушање, 
давање повратне информације, постављање питања, невербална комуникација).

Инструмент

Инструмент је посебно конструисан за потребе истраживања. Реч је о петостепе-
ној скали процене Ликертовог типа на којој су студенти изражавали своје ставове о: 
вештинама менторског комуницирања, начинима остваривања комуникације, стилови-
ма комуникације у менторству и комуникационим аспектима квалитетног менторства.

Узорак испитаника

Узорак је намеран и изабран с циљем да се обезбеди његова репрезентатив-
ност. Из тог разлога узорак чине апсолвенти основних академских студија, студен-
ти мастер академских и докторских академских студија који су имали директно ис-
куство са менторском наставом, односно менторством у изради завршних и мастер 
радова, истраживачких пројеката и нацрта докторских дисертација. Узорак броји 168 
студената Универзитета у Нишу са факултета који припадају следећим научним под-
ручјима: факултети природних наука (22,6%), факултети друштвено-хуманистичких 
наука (45,2%) и факултети техничко-технолошких наука (22,1%). Избор узорка извр-
шен је на основу критеријума припадајуће научне области како би се утврдила евен-
туална различитост карактеристика менторства између њих.

Приказ резултата и дискусија

Пожељне вештине и особине ментора као предуслов  
ефикасне комуникације у менторству

Бити добар ментор, између осталог, значи бити добар комуникатор (Abiddin & 
Hassan, 2012), односно поседовати одговарајуће комуникационе компетенције. Твр-
дње којима се процењује како студенти вреднују пожељне вештине и особине мен-
тора приказане су у Табели 1.
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Табела 1 
Перцепције студената о пожељним вештинама и особинама ментора као предуслов  
ефикасне комуникације у менторству

Тврдње

Уопште 
се не 

слажем

Не 
слажем се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем 
се

У 
потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Волео/ла бих да је 
ментор приступачнији 
и отворенији за 
комуникацију

23 13,7 33 19,6 24 14,3 26 15,5 62 36,9 3,422 1,486

Ценим то што ментор 
увек пажљиво саслуша 
све што имам да кажем

4 2,4 6 3,6 20 11,9 38 22,6 100 59,5 4,333 0,983

Ментор би требало 
да буде доступан за 
комуникацију у било 
које време

9 5,4 18 10,7 51 30,4 39 23,2 51 30,4 3,625 1,177

Волео/ла бих да 
ментор показује више 
разумевања

16 9,5 27 16,1 36 21,4 40 23,8 49 29,2 3,470 1,317

Волео/ла бих да ментор 
прихвати моје идеје и 
предлоге

3 1,8 5 3 33 19,6 62 36,9 65 38,7 4,077 0,928

Ментор би требало да 
буде отворен за питања

2 1,2 4 2,4 5 3 31 18,5 126 75 4,637 0,762

Ментор показује 
ентузијазам и веру у 
моје напредовање

4 2,4 2 1,2 23 13,7 57 33,9 82 48,8 4,256 0,909

Волео/ла бих да ме 
ментор више хвали и 
охрабрује

10 6 18 10,7 50 29,8 56 33,3 34 20,2 3,512 1,110

Добијени подаци показују да су, као и у случају поменутог истраживања (Eller 
et al., 2013), и студенти Универзитета у Нишу препознали отвореност и приступач-
ност као пожељне особине ментора, с обзиром на то да се 15,5% студената слаже, а 
36,9% студената потпуно слаже са тврдњом Волео/ла бих да је ментор приступачнији 
и отворенији за комуникацију. Поред тога, постоји могућност да су студенти који су 
показали неслагање са наведеном тврдњом заузели такав став јер су задовољни от-
вореношћу и приступачношћу које показује ментор, те да узрок одговора уопште се 
не слажем и не слажем се није недостатак ових менторових особина, већ напротив. 

Марија Јовановић, Тамара Вукић  • Комуникациони аспект менторског односа...
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Студенти су и у случају осталих тврдњи у највећем броју (више од половине испи-
таних студената за сваку тврдњу) изразили своје слагање и потпуно слагање, што 
нам показује да препознају издвојене особине ментора као претпоставку ефикасне 
комуникације. Сабирањем процената испитаника који имају позитивну конотацију 
може се закључити да су студенти као најпожељније особине ментора вредновали: 
отвореност за питања (93,5%), потребу да ментор показује ентузијазам и веру у 
њихово напредовање (82,7%), пажљиво слушање (82,1%) и прихватање њихових идеја 
и предлога (75,6%).

Разлике у ставовима студената с обзиром на факултет нису утврђене, што значи 
да студенти природних, друштвено-хуманистичких, односно техничко-технолошких 
наука исте особине оцењују као пожељне. То је сасвим разумљиво уколико се узме 
у обзир чињеница да су вештине као што су отвореност у комуникацији, активно 
слушање и давање позитивне повратне информације универзална обележја сваке 
ефикасне комуникације без обзира на научну припадност садржаја и предмета ко-
муникације.

Начини остваривања комуникације у менторству

Савремене комуникационе технологије пружају могућност брже, ефикасне и 
правовремене комуникације, што оправдава њихову употребу у комуникацији из-
међу ментора и менторисаног. Ипак, поставља се питање колико су савремени начи-
ни комуникације заступљени у менторству, као и да ли имају предност над имејлом и 
консултацијама. Ставови студената о поменутом су приказани су у Табели 2.

Табела 2 
Начини остваривања комуникације у менторству

Тврдње

Уопште 
се не 

слажем

Не 
слажем се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем се
У 

потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Комуникацију са 
ментором најчешће 
остварујем путем е-mailа

12 7,1 19 11,3 40 23,8 46 27,4 51 30,4 3,625 1,227

Имам редовне састанке/
консултације са ментором

13 7,7 24 14,3 53 31,5 41 24,4 37 22 3,387 1,198

Моја комуникација са 
ментором се своди на 
повремене консултације

25 14,9 28 16,7 40 23,8 47 28 28 16,7 3,149 1,302

Често обављам 
разговоре са ментором 
преко телефона

69 41,1 31 18,5 26 15,5 19 11,3 23 13,7 2,381 1,455
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Тврдње

Уопште 
се не 

слажем

Не 
слажем се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем се
У 

потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Са ментором размењујем 
СМС-ове 

83 49,4 32 19 19 11,3 18 10,7 16 9,5 2,119 1,375

Са ментором  
комуницирам преко 
Skypeа

123 73,2 31 18,5 10 6 2 1,2 2 1,2 1,387 0,757

Са ментором 
комуницирам преко 
друштвених мрежа 
(Facebook, Instagram...)

116 69 21 12,5 10 6 8 4,8 13 7,7 1,696 1,246

Са ментором најчешће 
комуницирам преко  
неке од апликација  
(Viber, WhatsApp...)

106 63,1 20 11,9 18 10,7 10 6 14 8,3 1,845 1,308

Из приказане табеле се сабирањем процената испитаника који су на дате 
тврдње одговорили са слажем се и потпуно се слажем може закључити да је ко-
муникација путем имејла доминантна у менторском односу (57,8%). Након ње сле-
ди комуникација која се остварује лицем у лице, на редовним (46,4%) или повре-
меним (44,7%) консултацијама. Потом следе: телефон, СМС-ови, апликације (Viber, 
WhatsApp...), друштвене мреже (Facebook, Instagram...), а на последњем месту је Skype 
(2,4% одговора са позитивним значењем) као начин остваривања комуникације у 
менторству. 

Добијени резултати осликавају комуникацију између студената и професора, 
односно универзитетску праксу уопште у чијим оквирима је комуникација путем 
имејла типична и пожељна. Осим тога, комуникација путем имејла је и одлика фор-
малне комуникације у високошколском образовању и једна од најучесталијих форми 
међусобне сарадње. Самим тим, у процесу менторисања и студенти најчешће при-
хватају овај начин комуникације.

Стилови комуникације у менторству

Комуникацију у неким културама обележава индиректност, односно саговор-
нику је потребно време пре него што пређе на тему разговора, избегава директно 
постављање питања и захтева, даје премало објашњења итд., док је у другим култу-
рама комуникација директна – пуна објашњења, директних упутстава, конкретна. У 
Табели 3 су приказани ставови студената који се односе на процену њихове личне 
директности, односно индиректности приликом обраћања ментору.

Марија Јовановић, Тамара Вукић  • Комуникациони аспект менторског односа...
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Табела 3 
Стилови комуникације у менторству

Тврдње
Уопште се 
не слажем

Не слажем 
се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем се
У 

потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Не усуђујем се да 
ментора замолим за 
помоћ, већ очекујем 
да је он/она сам/сама 
понуди

77 45,8 42 25 34 20,2 11 6,5 4 2,4 1,945 1,068

Прво ћу необавезно 
ћаскати, а тек потом се 
обратити ментору за 
помоћ

70 41,7 42 25 38 22,6 15 8,9 3 1,8 2,041 1,079

Уколико ми нешто није 
јасно, одмах ћу питати 
ментора за објашњење

3 1,8 14 8,3 27 16,1 51 30,4 73 43,5 4,054 1,045

Чекам да ментор 
покрене разговор о 
одређеној теми уместо 
да му се директно 
обратим

73 43,5 55 32,7 29 17,3 10 6 1 0,6 1,875 0,943

Устручавам се при 
разговору са ментором

67 39,9 56 33,3 28 16,7 12 7,1 5 3 2,000 1,061

Прво покушавам да 
сагледам каквог је 
расположења ментор, 
пре него што му се 
обратим за помоћ

58 34,5 37 22 41 24,4 20 11,9 12 7,1 1,351 1,263

Ментору директно 
саопштавам о чему 
желим да разговарам 
са њим/њом, без 
околишања

3 1,8 12 7,1 20 11,9 69 41,1 64 38,1 4,065 0,974

Осећам се нелагодно 
да сам/а започнем 
разговор са ментором

71 42,3 55 32,7 24 14,3 12 7,1 6 3,6 1,970 1,086

Добијени подаци показују да комуникацију студената са ментором каракте-
рише директни стил. Као показатељи директног стила комуницирања са ментором  
издвајају се закључци да студенти: не очекују да ментор сам понуди помоћ (70,8%); 
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не чекају да ментор покрене разговор о одређеној теми (76,2%); своје обраћање 
ментору не креирају у зависности од његовог расположења (56,5%); не осећају не-
лагоду да сами започну разговор с ментором (75%); без околишања саопштавају 
ментору о чему желе да разговарају (79,2%); одмах питају ментора за потребно обја-
шњење (73,9%). 

Статистички значајна разлика у ставовима студената у зависности од тога да 
ли похађају факултет природних наука, факултет друштвено-хуманистичких, од-
носно факултет техничко-технолошких наука није утврђена. Такав резултат је оче-
киван, с обзиром на то да је комуникациони стил условљен културом којој поједи-
нац припада.

Комуникациони аспекти квалитетног менторства

Да би комуникација била јаснија, препоручује се да ментор примењује страте-
гије као што су: постављање отворених питања, давање специфичне повратне ин-
формације, подстицање студената да дају детаљнија објашњења, посматрање говора 
тела студената (Chiappetta-Swanson & Watt, 2011). С друге стране, као комуникациони 
аспекти квалитетног менторства издвајају се и активно слушање, парафразирање, 
резимирање, сажимање, рефлектовање, преформулисање, развијене социоемоцио-
налне компетенције, постављање питања и потпитања, невербална комуникација 
(Antić i Pešikan, 2016). Како студенти перципирају неке од поменутих аспеката (актив-
но слушање, давање повратне информације, постављање питања, невербална кому-
никација) приказано је у Табели 4.

Табела 4 
Перцепције студената о комуникационим аспектима квалитетног менторства

Тврдње

Уопште 
се не 

слажем

Не 
слажем се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем 
се

У 
потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Када се обраћам ментору, 
он ме не прекида, 
показујући поштовање и 
разумевање

8 4,8 4 2,4 26 15,5 65 38,7 65 38,7 4,042 1,034

Када разговарам са 
ментором, он ме слуша 
са пажњом и показује 
заинтересованост за тему 
разговора

6 3,6 6 3,6 22 13,1 62 36,9 72 42,9 4,119 1,008

Уколико нешто није добро 
разумео, ментор ме пита 
за објашњење

6 3,6 5 3 19 11,3 61 36,3 77 45,8 4,179 0,993
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Тврдње

Уопште 
се не 

слажем

Не 
слажем се

Нити се 
слажем, 

нити се не 
слажем

Слажем 
се

У 
потпуности 
се слажем M SD

N % N % N % N % N %

Од ментора увек добијем 
правовремену повратну 
информацију

9 5,4 12 7,1 25 14,9 48 28,6 74 44 3,988 1,168

Повратне информације 
које добијам од ментора су 
јасне и разумљиве

3 1,8 7 4,2 22 13,1 62 36,9 74 44 4,173 0,935

Ментор своја запажања 
о мом напредовању 
изражава на позитиван 
начин указујући ми на 
потребне промене

4 2,4 6 3,6 24 14,3 65 38,7 69 41,1 4,125 0,949

Ментор ме увек пита за 
мишљење о одређеној 
теми/проблему

10 6 12 7,1 49 29,2 55 32,7 42 25 3,637 1,113

Ментор ми увек поставља 
питања и потпитања 
чиме ми показује да ме 
пажљиво слуша

5 3 10 6 33 19,6 60 35,7 60 35,7 3,952 1,031

Мој одговор на његово 
питање ментор потврђује 
осмехом, што ме подстиче 
да наставим да говорим

10 6 15 8,9 38 22,6 68 40,5 37 22 3,637 1,102

Кад год разговарам са 
ментором, он својим 
понашањем показује 
незаинтересованост 
(гледа са стране, кроз 
прозор, у телефон и сл.)

102 60,7 39 23,2 15 8,9 11 6,5 1 0,6 1,631 0,938

Ментор потврђује моје 
речи климајући главом

11 6,5 16 9,5 50 29,8 64 38,1 27 16,1 3,476 1,078

Закључујем да је ментор 
отворен за комуникацију 
на основу његовог израза 
лица

11 6,5 17 10,1 34 20,2 59 35,1 47 28 3,679 1,175

Показујући слагање и потпуно слагање са наведеним тврдњама, студенти своје 
менторе процењују као активне слушаоце. У разговору са менторисанима, менто-
ри показују поштовање и разумевање (77,4%), слушају пажљиво и заинтересовано 
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(79,8%) и траже објашњења (82,1%). Већина студената од ментора добија правовре-
мене (72,6%), јасне, разумљиве (80,9%) и позитивне повратне информације (79,8%). 
Утврђено је и да ментори студенте питају за мишљење (57,7%), да им постављају пи-
тања и потпитања (71,4%), као и да их подстичу на разговор (62,5%). Такође, ментор 
потврђује оно што студенти говоре климајући главом (54,2%), а његов израз лица 
студентима служи као показатељ менторове отворености за комуникацију (63,1%). 
Изражавајући неслагање и потпуно неслагање са тврдњом Кад год разговарам са мен-
тором, он својим понашањем показује незаинтересованост (гледа са стране, кроз 
прозор, у телефон и сл.) студенти процењују менторе као заинтересоване за тему 
разговора (83,9%).

Као што се из приказаних резултата може видети, перцепције студената говоре 
да су у комуникацији са менторима заступљени аспекти квалитетног менторства, од-
носно ментори су процењени као активни слушаоци који дају правовремене, јасне и 
разумљиве повратне информације, постављају питања, а својом невербалном кому-
никацијом употпуњују разговор са менторисанима чинећи га разумљивијим.

Закључак

Менторство, као међуљудски однос, темељи се на комуникацији између менто-
ра, односно професора, и менторисаног, односно студента, па се може рећи да ква-
литет и успех у менторству зависи од квалитета и успеха остварене комуникације. 
Комуникациони аспект менторског односа сагледан је кроз истраживачке задатке са 
циљем стварања објективне слике о стању овог проблема из угла апсолвената, сту-
дената мастер и докторских студија Универзитета у Нишу. 

Студенти су препознали издвојене вештине и особине ментора (приступач-
ност и отвореност, пажљиво слушање, разумевање и прихватање, отвореност за 
питања, мотивисање и охрабривање менторисаног) као значајне за ефикасну кому-
никацију. Као најпожељније особине ментора, издвојили су: отвореност за питања, 
потребу да ментор показује ентузијазам и веру у њихово напредовање, пажљиво 
слушање и прихватање њихових идеја и предлога. Комуникација путем имејла је 
доминантна у менторству, након чега следи комуникација која се остварује на кон-
султацијама. У менторској комуникацији се у малој мери користе савремени на-
чини комуникације (Viber, WhatsApp, Facebook и др.). Утврђено је да комуникацију 
студената са ментором карактерише директни стил, да студенти сами траже помоћ 
од ментора, не чекајући да је он сам понуди, не чекају да ментор покрене разговор 
о одређеној теми, не осећају се нелагодно да сами започну разговор са ментором, 
директно ментора питају за објашњења и без околишања му саопштавају све што 
желе да кажу. Поред тога, утврђено је и да студенти своје менторе процењују као 
активне слушаоце који у разговору са њима показују поштовање, разумевање и 
заинтересованост. Студенти од ментора добијају правовремене, јасне, разумљиве 
и позитивне повратне информације, ментор им поставља питања и потпитања, ува-
жавајући њихово мишљење и подстиче их на разговор, што показује и кроз невер-
балну комуникацију.
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Наведено нас наводи на закључак да је комуникација између ментора и студе-
ната Универзитета у Нишу обележена аспектима који су типични за комуникацију за 
коју кажемо да је квалитетна. С обзиром на то да су резултати добијени на ограниче-
ном узорку, не можемо их генерализовати на читаву популацију студената и ментора 
у Србији. Ипак, резултати представљају допринос који није занемарљив с обзиром 
на чињеницу да Универзитет у Нишу спада у три највећа универзитета у земљи. 

Утврђени резултати недвосмислено указују на потребу и неопходност рада у 
области унапређивања истраживаног проблема. Савремене друштвене промене 
„социјалне, економске, технолошке, научне, политичке, културне, имају утицаја на 
наставничку професију, на положај наставника, његов рад и образовање, тј. компле-
тан професионални развој“ (Minić, 2012: 123), што ставља посебан акценат на улогу 
и значај менторског рада. Ангажовање у овој области, као што и наши резултати по-
тврђују, односи се на потребу континуиране педагошке помоћи и подршке како мен-
торима тако и менторисанимa у подручју: изграђивања још квалитетнијих комуни-
кационих односа, развијања комуникационих компетенција, неговања међусобног 
поштовања, разумевања и поверења, развијања емпатије и способности прихватања 
туђег мишљења, предлога и идеја. 

Значајне разлике у ставовима студената са различитих факултета (природних, 
друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука) нису утврђене. Овакви 
подаци охрабрују јер нас наводе на закључак да су универзитетски наставници у 
Нишу током свог професионалног развоја развили вештине успешног менторског 
комуницирања без обзира на научно подручје којем припадају. Како статус ментора, 
посебно на докторским студијама, имају наставници који испуњавају одређене и ја- 
сно спецификоване критеријуме који подразумевају озбиљно научно-стручно анга-
жовање и продуктивност која се дуго гради (годинама стиче), можемо закључити да 
се комуникационе вештине ментора развијају с искуством. Управо у овој особености 
вештина менторске комуникације леже велики потенцијали који се могу истражива-
ти, развијати и усавршавати.

Као основна ограничења спроведене студије издвајају се: (1) ограниченост на 
узорак студената Универзитета у Нишу; (2) одсуство узорка из популације студена-
та који студирају на факултетима из области медицинских наука и поља уметности;  
(3) ограниченост узорка на апсолвенте основних академских студија, студенте мастер 
академских и докторских академских студија; (4) ограниченост истраживања на ва-
ријаблу научна област (тип факултета) без третирања варијабле ниво студија.

На основу ограничења спроведене студије могуће је дефинисати следеће су-
гестије и препоруке за реализацију нових, систематичнијих студија овог значајног 
проблема високошколске дидактике: (1) проширити узорак истраживања на остале 
универзитете у Србији; (2) истраживањем обухватити и студенте из области меди-
цински наука и уметности; (3) испитати разлике у ставовима студената у односу на 
ниво студија; (4) узорак проширити и на студенте осталих година основних академ-
ских студија; (5) задатке истраживања усмерити и на утврђивање сугестија студената 
за унапређивање комуникационог аспекта менторског рада, кроз отворена питања 
о предлозима и могућностима унапређивања постојећег стања; (6) истраживање 
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спровести и на узорку ментора. На овај начин омогућило би се: свеобухватно закљу-
чивање о истраживаном проблему у високошколском образовању код нас; дефини-
сање предлога унапређивања постојећег стања из угла студената као актера мен-
торског рада; реализовање компарације и утврђивање корелације између квалитета 
комуникационог аспекта менторског рада у односу на научну област, године и ниво 
студирања; свеобухватније сагледавање проучаваног проблема кроз призму свих 
учесника менторског рада (и студенaта и наставника-ментора). 
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    Mentoring and mentorship in the implementation of curricular and extracurricular activities 
are characteristic of higher education. Since the quality and effectiveness of mentoring are 

determined by the distinctive characteristics and quality of the communication that takes place within 
this relationship, this paper aims to explore the communicative aspect of mentorship in higher education. 
The study was conducted using a sample of University of Niš students who have had direct experience of 
mentoring in the production of their senior and master’s theses. The study sought to examine their attitudes 
to: mentoring communication skills; the ways in which communication takes place; communication styles 
in mentoring; and the communicative aspects of quality mentoring. Our findings indicate that the most 
highly rated quality in mentors is openness to questions. Email communication predominates, while 
other modern forms of communication, such as apps and social networks, are used to a far lesser extent. 
Mentors were rated as active listeners who provide timely, clear, comprehensible and positive feedback. 
Although our findings suggest that the mentoring practices studied are characterized by communication 
of a very high quality, the paper draws certain pedagogical implications. The emphasis of these pedagog-
ical implications is on: continued pedagogical-methodological enhancement and support for mentors 
and mentees; developing higher quality communication; developing communicative competences; 
nurturing mutual respect, understanding and trust; developing empathy and the ability to accept anoth-
er’s opinion, suggestions and ideas.

      communication, mentoring, students, teachers, higher education.
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   Менторское обучение и менторство в реализации обучения и внеаудиторных  актив-
ностей характерны для высшего образования. Поскольку качество и эффективность 

менторства определяется спецификой и качеством достигаемой в нем коммуникации, цель 
данной работы направлена   на исследование коммуникационного аспекта данных отношений 
в высшем образовании. В исследовании приняли участие студенты Университета в Нише, 
имевшие непосредственный опыт менторства при подготовке дипломной и магистерской 
работы, исследовательских проектов и докторских диссертаций. Основное внимание в иссле-
довании уделяется установлению мнений студентов о качестве  менторской коммуникации, 
способах осуществления коммкникации, стиле коммуникации  и коммуникационных аспектах 
качественного менторства. Результаты показывают, что студенты, как наиболее желате-
льную черту ментора, ценят открытость к вопросам. Связь по электронной почте является 
доминирующей, в то время как другие современные средства коммуникации, такие как прило-
жения и социальные сети, используются в небольшой мере. Менторы были оценены как актив-
ные слушатели, обеспечивающие своевременную, четкую, понятную и положительную обратную 
связь. Хотя результаты исследования показывают, что исследуемая практика менторства 
характеризуется завидным уровнем качества коммуникации, в статье выявлены и некоторые 
педагогические последствия. Педагогические импликации заключаются в постоянной педаго-
гической и методологической поддержке менторам и студентам, в построении лучших ком-
муникационных отношений, развитии и приобретении коммуникативных компетенций, 
соблюдении взаимного уважения, понимания и доверия, развитии эмпатии и способности 
принимать мнения, предложения и идеи других.

   коммуникация, менторство, студенты, преподаватели, высшее образование.
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