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менаџмент и контролу квалитета у високом образовању“.
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академија у Новом Саду – ментор.
2. Проф. др Марко Царић, редовни професор, ужа научна област: Мултидисциплинарна економска,
изабран 20.02.2012. године, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет
Привредна академија у Новом Саду– председник комисије.
3. Проф. др Лазар Ожеговић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, изабран у звање
22.10.2012.године, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Универзитет
Привредна академија у Новом Саду – члан комисије.
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2. M. R. Žižović, D. Turanjanin, M. Janjić, Multi-criteria analysis of accompaning events of
festival Haymaking on Rajac in Serbia, Quaestus, 12 (VII) (2018), 100-107. (ISSN: 2285-424X,
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ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл.
Докторска дисертација се састоји од Увода, V повезаних целина, Закључка и Литературе. На крају рада је
дат ПРИЛОГ у коме се налати текст Болоњске декларације и резултати истраживања које је кандидат
спровео путем анкете међу студентима са првог и другог нивоа студија, на узорку од 70 кандидата, од
којих је 50 било са приватних високошколских установа, а 20 са државних високошколских установа.
Дужина рада је 196 странице, а њен садржај је следећи:
IV

УВОД

1. Предмет и циљ истраживања
2. Програмске фазе истраживања
3. Методе истраживања
4. Хипотезе истраживања
I глава ГЕНЕЗА РАЗВОЈА МЕНАЏМЕНТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
1. Развој теорије менаџмента
1.1. Менаџмент процеси
2. Свест о значају менаџмента у високом образовању
2.1. О менаџерској професији
2.2. Европски и САД концептError! Bookmark not defined.
3.3. Традиција и културно наслеђе и менаџмент у високом образовањуError! Bookmark not
defined.
3. Корпоративно управљање и јавни интерес
3.1. Корпоративно управљање
3.1.1. Појам
3.1.2. Карактеристике
3.2. Јавни интерес
3.2.1. Појам јавног интереса
3.2.2. Однос јавног интереса и јавних овлашћења
4. Специфичности менаџмента у високом образовању
4.1. Установе у државном власништву и менаџмент
4.2. Установе у приватном власништву и менаџмент

II глава КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
1. Општи појам квалитета и контроле квалитета
2. Модели за унапређење квалитета у високом образовању
2.1. Унапређење квалитета методама прописаним законом и правилницима о акредитацији
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2.2. Унапређење квалитета PDCA методом
2.3. Унапређење квалитета методама унапређивања квалитета наставног особља
3. Приказ и анализа обезбеђења квалитета у високом образовању у појединим Европским
земљама
3.1. Немачки систем обезбеђења квалитета
3.2. Холандски систем обезбеђења квалитета
3.3. Систем обезбеђења квалитета у Нордијским земљама
4. Унапређивање квалитета високошколске установе преко брендирања свог назива
III глава СТУДЕНТИ И ЊИХОВЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
1. Студенти као корисници услуга у високом образовању
2. Појам и дефинисање студентских компетенција
2.1. Студирање базирано на кометенцијама студената - искуство САД-а
2.2. Студирање базирано на компетенцијама студената - Европски концепт
3. Организација високошколске установе и активно учешће студената у патиципацији и у
одлучивању
4. Студентски парламент
5. Партиципација студената у органима установе
6. Оцена установе од стране студената

IV глава САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - ХАРМОНИЈА ДОБРОГ
МЕНАЏМЕНТА И ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
1. Интерна контрола квалитета
1.1. Појам и карактеристике
2. Екстерна контрола квалитета
2.1. Појам и карактеристике
3. Однос интерне и екстерне контроле квалитета
V глава БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС - ОСАМНАЕСТ ГОДИНА ПОСЛЕ
1. Почеци и развој
2. "Болоња" на Западном Балкану
3. Болоњски процес након имплементације
ЗАКЉУЧАК
ЛИТЕРАТУРА
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V

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Ова докторска дисертација на један свеобухватан начин, користећи све познте научноистраживачке
методе, анализира основни предмет рада – Болоњски процес и све оно што је његова примена и
имплементација учинила образовном систему у Србији, али и у Европи.
У првом делу рада анализиран је историјски концепт развоја менаџмента у високом образовању, уз
осврт када се јавила свест о значају менаџмента у високом образовању. На том месту се анализирао
развој и пракса која постоји у САД-у и у Европи, као и веза између културног наслеђа и традиције једног
подручја, те евентуалне специфичности које могу настати приликом организације високог образовања.
Такође, уско везано за менаџмент у високом образовању појављују се још два појма, а то су јавни интерес
и јавна овлашћења, наспрам државног, односно приватног власништва високошколских установа, те је
кандидат и ове спакте обрадио.
У другој глави кандидат је обрадио контрола квалитета, где је из општег дефинисања и појмовног
одређења, пронашао адекватне моделе за унапређење квалитета у високом образовању. Сасвим
разумљиво, анализирали су се и стандарди унапређења квалитета који су као такви постављени пред
високошколске установе у Србији, окружењу и свету, уз проналажење везе између персоналног и
материјалног супстрата и имплементације стандарда квалитета у високом образовању.
Трећа глава овог рада анализира положај студената као корисника услуга високог образовања.
Наведени положај се посматра кроз призму историјског, компаративног, али и правног концепта и
легислативе која уређује дати положај. У овој глави се кандидат позабавио и са практичним искуствима
која се тичу саме спремности студената да активно учествују у уређивању свог положаја, као и у којим
областима високог образовања то чине, колико заиста разумеју читав систем високог образовања,
обзиром на то да још увек немају, или углавном немају довољно животног искуства које само по себи
поставља питања релевантна за положај студената, вредност њихових компетенција, али и каснију
примењивост стечених компетенција, могућност запослења и сл.
Четврта глава је окренута ка савременом концепту високог образовања и ка анализи конкретних
стандарда које су високошколске установе у обавези да имплементирају у своје опште акте и у своју
организацију. Овде се посебно појмовно одређују интерна и екстерна контрола квалитета
високошколских установа и механизам њиховог деловања.
Пета глава овог рада анализира прилике које су довеле до самог покретања Болоњског процеса,
његов развој, имплементацију и утицај на реформу високог образовања у Европи, али и посебно у
земљама Западног Балкана.
На крају рада, у закључку, аутор је истакао своје резултате и закључке до којих је дошао у раду.
У раду је, након пописа литературе дат и прилог са текстом Болоњске декларације и са
резултатима које је кандидат добио истраживањем путем анкете, на узорку од 70 студената првог и
другог нивоа студија.
VI

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Кандидат своје закључке износи кроз читав рад, критичким освртом на анализиране институте, али
главни закључци се налазе на крају рада, где кандидат на свеобухватан начин износи своје закључке,
али их притом и образлаже, поткрепљене претходним радом и истраживањем. Са сигурношћу се може
рећи да је кандидат своје постављене хипотезе у потпуности утврдио, али отишао и корак даље – извео
самосталне и нове закључке на крају рада уз истовремено предлагање нових решења предметне
проблематике.
VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Кандидат, језгровито и јасно приказује резултате добијене опсежном анализом предметне проблематике
и тумачи их на разумљив начин, поткован чињеницама добијеним анализом и резултатима истраживања
датог у раду.
VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме ДА
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе ДА
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци ДА
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања - Дисертација не садржи
недостатке
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ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
да се докторска дисертација „Болоњска процес и утицај на менаџмент и контролу квалитета у
високом образовању“ , прихвати а кандидату Драгану Турањанину одобри одбрана
- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или
- да се докторска дисертација одбија
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
IX

Проф. др Марко Царић, председник

Проф. емеритус Зорка Грандов, ментор

Проф. др Лазар Ожеговић, члан
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да
потпише извештај.

