З А П И С Н И К
СА VIII СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА СРБИЈЕ
одржане дана 21.12.2012. године у просторијама Клуба посланика у Београду,
са почетком у 13,00 часова

Списак присутних чланова седнице КАССС-а саставни је део овог
записника.
Седницом председава проф. др Ружица Станковић, председник КАССС-а.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са седнице конференције одржане дана 17.09.2012.
године
2. Извештај о учлањењу КАССС-а у EURASHE
3. Елементи могуће сарадње КАССС-а и EURASHE-а
4. Обавештење о Нацрту минималних услова за избор наставника
академских студија
5. Извештај о раду Председништва и Конференције за 2012. годину
6. Текућа питања

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председавајући је почео седницу КАССС-а под тачком дневног реда од
којих је била прва усвајање записника са претходне седнице Конференције.
Записник је једногласно усвојен.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је Конференција
добила писмо из EURASHE-a да је званично постала члан EURASHE-a.
Присутнима је прочитан Извештај о присуству јесењој седници Савета EURASHEa у Бриселу, у којем се наводи да су јесењој седници Савета Европске асоцијације
институција високог образовања, одржане 13.10.2012. године у Антверпену,
присуствовали проф. др Ружица Станковић, председница Конференције, проф. др
Боривоје Родић, потпредседник, и мр Весна Јокановић, предавач Београдске
пословне школе-високе школе струковних студија и преводилац за енглески језик.
Циљ учествовања на седници је пријем Конференције академија струковних
студија у чланство у EURASHE. Скупу се обратила председница КАССС-а која је и
представила структуру КАССС-а, представила наше школе и позвала их да буду и
наши гости. У EURASHE су примљене четири асоцијације високог струковног
образовања. У плану је да у школској 2012/2013 години носиоц једног пројекта
буде и КАССС.
Заједница струковних школа Републике Словеније и HAPHE пројектни тим
Европског удружења институција у високом образовању – EURASHE организовали
су међународну конференцију под називом “Хармонизација високог стручног
образовањау југоисточној Европи” дана 29. и 30. новембра 2012. године у
Марибору, на којој су учествовали неки од директора високих струковних школа
као и председница КАССС-а. Председница КАССС-а је на конференцији одржала
презентацију о струковном образовању у Србији.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је у оквиру ове тачке
дневног реда проф. др Боривоје Родић, који није присутан на седници из
оправданих разлога, требао да изложи Елементе могуће сарадње КАССС-а и
EURASHE-а. Ова тачка дневног реда се одлаже за следећу седницу.
ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић дала је реч проф. др Мирољубу
Миливојчевићу, који је обавестио присутне да је Радна група коју су формирали
Национални савет за високо образовање и КОНУС направила Нацрт минималних
услова за избор наставника академских студија. Нацрт минималних усова за избор
у звање наставника академских студија је веома обиман и разликује се по
концепцији од Нацрта минималних услова за избор наставника струковних студија.
Нацрт минималних услова за избор наставника академских студија је упућен
КОНУС-у на разматрање и усвајање.

Представник Високе школе струковних студија за васпитаче Кикинда
изјавила је да постоје сугестије на Нацрт минималних услова за избор у звање
наставника струковних студија на шта јој је проф. др Мирољуб Миливојчевић
одговорио да своје предлоге и сугестије упуте Председништву КАССС-а и
председнику скупштинског Одбора за друштвено-хуманистичке науке проф. др
Илији Самарџићу.
ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да ће им бити послат
Извештај о раду Конференције академија струковних студија Србије за школску
2011/2012. годину, који је Председништво усвојило, као и Предлог плана рада
Конференције академија струковних студија Србије за школску 2012/2013 годину,
и да уколико имају неке сугестије на Извештај и на Предлог плана рада да их
пошаљу.

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Проф. др Ружица Станковић дала је реч проф. др Мирољубу Миливојчевићу
који је обавестио је присутне да, према незваничним изворима, постоји Радна група
за израду акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у
Републици Србији до 2020. године коју је именовало Министарство просвете и
науке. Тај акциони план треба да дефинише краткорочне и средњорочне планове у
вези реализације Стратегије. Нико није именован из сектора струковних студија у
Радну групу. Председништво предлаже Скупштини да Конференција упути допис
Министру просвете и науке у којем би предложили проф. др Боривоја Родића,
координатора Радне групе за израду Стратегије у делу за струковне студија, за
члана Радне групе за израду акционог плана за спровођење Стратегије, са чим су се
присутни једногласно сложили.
Проф. др Ружица Станковић дала је реч проф. др Мирољубу Миливојчевићу
који је предложио да скраћеница КАССС-а на енглеском језику, која је до сада
гласила KASSS, сада гласи CAASS (Conference of Academies for Applied Studies in
Serbia). Са предлогом су се сви присутни сложили.
Проф. др Ружица Станковић предложила је да све школе које обухватају
области дизајна пошаљу свој предлог за лого КАССС-а. Са предлогом су се сви
присутни сложили. Такође је обавестила присутне да је КАССС добила Захвалницу
од Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник која ће бити
окачена на сајту КАССС-а.
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да се СКАССС
регистровала, и да је упутила молбу КАССС-у да им Конференција изврши
позајмицу средстава у износу од 300.000. динара коју ће вратити по добијању
новчаних средстава од Министарства просвете и науке, са предлогом су се сви

присутни сложили. Такође је обавестила присутне да је нови директор Високе
техничке школе струковних студија Крагујевац др Милосав Ђорђевић и
предложила да он буде члан Председништва као и координатор централног региона
са чим су се присутни сложили.
Проф. др Александра Костић-Милановић изнела је предлог Председништва
да се председнику КАССС-а исплаћује месечна накнада обрачуната по уредби о
коефицијентима и ценама рада са функционалним додатком. Сви присутни су се
једногласно сложили.
Небојша Андријевић, председник СКАССС-а, предложио је присутнима да
се одржи Конференција на којој би присуствовали директори високих струковних
школа као и представници СКАССС-а а позвани би били и чланови Националног
савета за високо образовање као и представници Министарства просвете и науке.
Тема Конференције би била национални оквир квалификација. Проф. др Ружица
Станковић предложила је да се Конференција одржи у марту у Београду, присутни
су се једногласно сложили.
Проф. др Зоран Јањић изјавио је да би вишијада требала да се организује у
Србији и да сви студенти буду на једном месту, као и да постоји тема вишијаде. `
Проф. др Ружица Станковић обавестила је присутне да је изашао чланак о
КАССС-у у часопису ТЕМПУС билтен као и у часопису CORD. Такође је замолила
присутне да уколико желе учествују у добротворној акцији „Дечији осмех“ коју
организује Висока пословна школа струковних студија Блаце у оквиру које се
прикупља помоћ за децу која живе на Косову и Метохији.
Председница КАССС-а предложила је присутнима да се изгласају два нова
члана Председништва, из разлога тог што проф. др Петар Јовановић већ дуже
време не присуствује седницама Председништва, са предлогом су се сви присутни
сложили.
Проф. мр Драган Трифуновић поделио је присутнима писмо у оквиру кога је
обухваћено деловање Мариа Спасића.
Проф. др Дејан Благојевић изјавио је да Небојша Андријевић, председник
СКАССС-а, треба да достави извештај Конференцији са подацима која је школа где
организовала вишијаду прошле године и колико студената је учествовало. Проф. др
Мирољуб Миливојчевић изјавио је да треба да буде промењен назив вишијаде и да
гласи сусрети студената високих школа Србије.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК КАССС-а

Маја Поповић

Проф. др Ружица Станковић

