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Резиме: Интернационализација високог образовања као важан аспект развојних по-
тенцијала једне земље манифестује се кроз мобилност студената и универзитетског ка-
дра у оквиру заједничких истраживања, међународних пројеката, развоја нових наставних 
планова и програма и примени нових приступа настави и учењу. У раду се приказују ре-
зултати испитивања ставова студената према интернационализацији високог образо-
вања. Циљ истраживања се односи на испитивање општег става студената као и на ис-
питивање разлика у ставовима између студената медицинских и педагошких усмерења. 
Истраживање је реализовано на узорку од триста двадесет пет студената, од којих је сто 
шездесет осам (51,69%) будућих учитеља и васпитача и сто педесет седам (48,30%) бу-
дућих лекара и дипломираних медицинских техничара. Узорком су обухваћени студенти са 
два факултета која образују учитеље и васпитаче, једног медицинског факултета и једне 
високе медицинске школе из Србије. За прикупљање података коришћена је скала ставова 
конструисана за потребе овог истраживања. Резултати показују да су бројнији студенти 
који имају позитивне ставове према интернационализацији високог образовања. Између 
студената педагошких и медицинских усмерења нађене су значајне разлике у ставовима 
према интернационализацији високог образовања (p< 0.01). Студенти медицинских ус-
мерења имају позитивније ставове према интернационализацији високог образовања од 
својих колега, будућих учитеља и васпитача, о чему се може дискутовати у светлу чиње-
нице да медицински радници имају много већу могућност да се запосле у страним земљама, 
што подразумева и већу информисаност. С обзиром на то да број студената који има не-
гативне ставове према интернационализацији високог образовања није занемарив, неоп-
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Увод

Узимајући у обзир промене које се по-
следњих деценија догађају на светском плану у 
схватању циљева и досега интернационализа-
ције високог образовања, међународно деловање 
наших универзитета и активности везане за ин-
тернационализацију високог образовања можемо 
посматрати као део општих напора нашег друш-
тва да одржи корак са развијеним светом. Ови 
напори, неоспорно, представљају подстицај раз-
воју науке, осавремењивању наставе и требало 
би да имају далекосежне последице по опште раз-
војне токове нашег друштва. То је један од кључ-
них облика високошколског деловања који кроз 
међународне истраживачке активности, мобил-
ност студената, наставника и истраживача до-
приноси подизању квалитета, препознатљиво-
сти и конкурентности у свим подручјима науке 
и уметности али и подизању квалитета студија и 
студирања на националном, регионалном, европ-
ском и светском плану. Високошколско образо-
вање подразумева школовање и подизање нових 
генерација оспособљених за целоживотно учење, 
флексибилних и спремних да се носе са све већим 
захтевима савременог тржишта рада (Stojanović, 
Ristanović i Živković, 2018). У процесима интер-
национализације високог образовања наши уни-
верзитети виде могућност за учвршћивање соп-
ственог идентитета и развој потенцијала поједи-
наца као грађана света и високошколских устано-
ва као значајног фактора у међународној сарадњи 
и размени.

Стављајући себе у међународни контекст, 
наши универзитети настоје да кроз међународ-
не активности омогуће својим наставницима, ис-
траживачима и студентима да раде у условима 

карактеристичним за светску сцену и да стекну 
компетенције с којима могу бити конкурентни на 
европском и глобалном тржишту академске раз-
мене, науке и рада. Укључивањем у међународне 
токове високог образовања ми постајемо равно-
правни учесници у размени информација, истра-
живањима и научној сарадњи на највишем ни-
воу. То повећава шансе да се реше и проблеми не-
запослености младих високообразованих људи 
(Lončar, 2005).

Будући да интернационализација пред-
ставља стратегију којом високо образовање при-
према појединце за ангажман у глобализованом 
свету и да укључује, пре свега, мобилност студе-
ната и наставног особља, отварање одељења фа-
култета или универзитета у иностранству као и 
друге облике међуинституционалног партнерст-
ва, међународна сарадња се остварује на нивоу 
универзитета, што укључује размену и усклађи-
вање идеја, интереса и визија и успостављање 
заједничких студијских и истраживачких програ-
ма. Важан облик сарадње представља и чланство 
у међународним универзитетским удружењима 
као и склапање међууниверзитетских споразума 
и пројеката (Dragun, Relja, 2006).

Неоспорно је да и глобализација и интерна-
ционализација битно утичу на развој, промене и 
трендове у високом образовању почевши од уна-
пређења информационо-комуникационих техно-
логија, појефтињења трошкова транспорта, ин-
тегрисаности и либерализације тржишта, повећа-
не и олакшане сарадње између међународних еко-
номских субјеката која условљава промене у са-
мом пословању факултета и универзитета, пре 
свега, измене и прилагођавања наставних курику-
лума новим занимањима, изради заједничких (ин-
тернационалних) планова и програма и креирању 

ходно је предузети планске активности ради информисања и мотивисања студената да 
се укључе у програме мобилности и дају свој допринос унапређивању интернационализације 
као важног предуслова за осигурање отворености, квалитета и конкурентности високог 
образовања. 

Кључне речи: интернационализација, високо образовање, мобилност студената.
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нових приступа настави и учењу, предузимање 
заједничких пројеката, предузимању заједничких 
истраживања, мобилности и размени наставног 
кадра али и студената итд. (Gardašević i sar., 2017).

Програми академске мобилности студена-
та у оквиру интернационализације високог обра-
зовања представљају кључни фактор у превлада-
вању препрека слободном кретању студената и 
наставника. Осим тога, укључење у међународ-
ни систем високог образовања повећава могућ-
ност стицања квалитетнијег образовања и тиме 
повећава шансе за запослење будући да је идеја 
о стварању јединственог „простора европског ви-
соког образовања“ (енг. European Higher Education 
Space) заснована на заједничком тржишту радне 
снаге, која се тешко реализује због велике нејед-
накости у системима високог образовања у поје-
диним европским земљама (Havelka, 1998).

Размена студената, наставника и истражива-
ча, очекује се, биће интензивнија што је образовни 
систем једне земље препознатљивији на европској 
и светској сцени. Из тих разлога, последњих годи-
на интензивно се ради на подстицању студената да 
студирају на универзитетима других земаља или 
да учествују у било ком облику међународне раз-
мене и сарадње. Досадашња истраживања пробле-
ма младих указују на то да они као један од својих 
највећих проблема виде незапосленост. Као једно 
од решења незапослености студенти виде у поди-
зању нивоа високошколског образовања, што би 
им омогућило запошљавање у земљама ЕУ. Могућа 
жеља студената за укључивање у програме мобил-
ности студената може се посматрати и у контексту 
њиховог настојања да себи обезбеде што веће шан-
се да нађу запослење. Студије које су спроведене 
међу студентима универзитета у Србији показале 
су да су млади веома свесни чињенице да су пу-
товања и упознавања са ширим окружењем ретке 
вредности које они највише цене и које им недо-
стају (Ivanović Munitlak i sar., 2015).

Мобилност студената широм света је изу-
зетно изражена. Истраживања показују да студен-
ти углавном бирају да школовање наставе у сусед-

ним земљама у односу на земљу порекла али и да 
се највећи број студента опредељује управо за оне 
земље у којима су најпрестижнији и најбоље ран-
гирани факултети и универзитети (Krneta, 2004; 
Ćirković-Miladinović, 2012). Највећи број студена-
та одлази да студира у Сједињене Америчке Држа-
ве затим Аустралију па Немачку док су студенти 
из Кине ти који најмасовније одлазе на студије у 
неку од страних земаља. Када говоримо о „елит-
ним“ факултетима или универзитетима, било да 
иза њих стоји дуга традиција или капитал, јасно 
је да су они ти који поседују изузетно велик и не-
пропорционалан утицај на развој међународних 
стандарда, који, иако често непотребно ригидни, 
тешко применљиви са методолошким недостаци-
ма, утичу на како глобалну мобилност тако и ин-
тернационализацију високог образовања уопште 
(Rahimić, Podrug, 2013). Међународна мобилност 
није ограничена само на људе. У последње две де-
ценије дошло је до експанзије броја програма и 
институција које међународно сарађују. Изузет-
но је тешко проценити тачан број различитих ак-
тивности и операција високошколских институ-
ција у иностранству, с обзиром на бројне разли-
чите манифестације прекограничне сарадње. Овај 
тип мобилности укључује формирање „ћерки“ 
институција постојећих универзитета (нпр. Уни-
верзитет у Њујорку у Абу Дабију), као и регруто-
вање престижних иностраних универзитета ради 
успостављања њихових локалних кампуса, ради 
ширег приступа локалној студентској популацији 
(Altbach et al., 2009).

Ставови студената према интернационали-
зацији високог школства представљају интересан-
тан и мало испитиван феномен, из чега проистиче 
интересовање за ову тему. Сматрамо да је важно 
сазнати шта студенти мисле о овој теми с обзиром 
на опште трендове одлива наших високо образо-
ваних младих људи из земље. Будући да су ставови 
мотивациони фактори који усмеравају понашање 
појединца и да на основу познавања ставова може-
мо објаснити и чак предвидети људско понашање, 
што је један од основних циљева психологије као 
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науке уопште, сматрамо значајним објаснити пој-
мове везане за став. „Подсетимо, мотивација пред-
ставља трагање за оним што недостаје, или што је 
потребно особи, односно тражење начина за задо-
вољење потреба“ (Maslow, 1982: 88). Она је зајед-
нички појам за све унутрашње факторе који кон-
солидују интелектуалну и физичку енергију, ини-
цирају и организују индивидуалне активности, ус-
меравају понашање, те му одређују смер, интен-
зитет и трајање. Став као важна компонента лич-
ности, која веома често утиче на њено понашање 
и има оријентациону функцију, представља зна-
чајан мотивациони фактор. То значи да ставови 
омогућавају особи да класификује ствари, особе, 
догађаје итд. као вредне или безначајне, пожељне 
или непожељне, корисне или штетне. Поред тога, 
заузимање одређеног става подстиче људе да се 
придруже одређеним групама и постигну одређе-
не циљеве. Ставови једне личности омогућавају и 
упознавање вредносних оријентација те личности 
будући да су вредности општији појам од ставо-
ва, те да, самим тим, условљавају ставове. Ставови 
подразумевају и критеријуме које људи користе да 
одаберу и оправдају акције и да евалуирају друге 
људе и догађаје (Ferić, 2007).

Основни проблем овог истраживања је ис-
питивање ставова студената према интернацио-
нализацији високог образовања као и испитивање 
ових ставова посебно код студената педагошких и 
медицинских усмерења (будућих учитеља, васпи-
тача и медицинских радника). Основни циљ истра-
живања је анализирање дистрибуције добијених 
резултата за општи став према интернационали-
зацији високог образовања, као и идентификовање 
евентуалних разлика у овим ставовима између сту-
дената педагошких и медицинских усмерења. 

Методолошки приступ

Узорак. Истраживање је реализовано на 
узорку од триста двадесет пет студената, од којих 
је сто шездесет осам (51,69%) будућих учитеља и 
васпитача и сто педесет седам (48,30%) будућих 

лекара и дипломираних медицинских техничара. 
Узорком су обухваћени студенти са два факулте-
та која образују учитеље и васпитаче, једног ме-
дицинског факултета и једне високе медицинске 
школе у Србији.

Инструменти. Скала ставова према интер-
национализацији високог образовања конструи-
сана је за потребе овог истраживања и мери опш-
ти став испитаника према интернационализацији 
високог образовања. Скала је конструисана и при-
мењена да би се испитао општи однос испитани-
ка према томе колико на садашњем степену раз-
воја друштва и друштвених односа студенти при-
дају важност интернационализацији образовања. 
Скала је конструисана по моделу скала Ликерто-
вог типа, а чини је десет тврдњи о различитим ас-
пектима односа према интернационализацији 
образовања, које су формулисане као позитивне и 
као негативне у односу на интернационализацију 
образовања. На тврдње субјекти одговарају зао-
круживањем једног од пет понуђених одговора, у 
зависности колико се слажу са сваком наведеном 
тврдњом. Алфа Кронбах (Alfa Kronbah) коефи-
цијент, као показатељ унутрашње хомогености, за 
ову скалу износи 0,827, те можемо рећи да је уну-
трашња конзистентност скале задовољавајућа, те 
да скала има задовољавајућу ваљаност.

Поступак. Подаци о ставовима студената о 
интернационализацији високог школства прику-
пљани су 2018/19/20. године у више наврата. Сту-
денти су уз објашњење о циљевима истраживања 
замољени да одговоре на питања на скали ставова.

Процедуре анализе. Обрада података је 
укључила методе дескриптивне статистике као и 
методе аналитичке статистике за процену значај-
ности разлика. За испитивање значајности разли-
ка коришћен је т-тест.

Резултати и дискусија

У Табели 1 приказана је дистрибуција до-
бијених одговора студената у укупном узорку на 
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скали ставова према интернационализацији ви-
соког образовања на основу које можемо видети 
на који начин и које су ставке испитани студенти 
прихватили у највећем проценту.

Прва ставка на скали се односи на став сту-
дената према ангажману државе у процесима ин-
тернационализације високог школства. Резултати 
показују да само 17,53% испитаних студената сма-
тра да је држава све учинила да се укључи у процес 
интернационализације високог образовања, док 
је највећи проценат (44,6%) супротног мишљења. 

Ако се томе дода да 37,84% испитаних студена-
та не може да се изјасни по овом питању, јасно је 
да су испитани студенти заузели веома критичан 
став према ангажману сопствене државе по пи-
тању интернационализације високог школства.

Студенти су показали веома критичан став 
и кад је у питању препознатљивост нашег висо-
ког школства у свету: чак 50,03% студената се не 
слаже са тврдњом да је наше високо образовање 
препознатљиво у свету. Испитани студенти су 
испољили уздржаност и критичност у великом 

Табела 1. Дистрибуција одговора студената у укупном узорку.
Потпуно се 

слажем

f            %

Углавном се 
слажем

f            %

Не могу да 
проценим

f             %

Углавном се 
не слажем

f            %

Уопште се не 
слажем

f          %
Србија је учинила све да се укљу-
чи у процес интернационализа-
ције високог образовања

0               0 57       17,53 123     37,84 96       29,53 49       15,07

Наше високо образовање је пре-
познатљиво у свету

0                0 107     32,92 54       16,61 54       16,61 110     33,84

Наши професори су тражени на 
међународној образовној сцени

0               0 0                0 214      65,84 110     33,86 0               0

Наши студенти су довољно 
квалитетни да могу да студирају 
било где у свету

212     65,23 0               0 15         4,61 63       19,38 35       10,76

Интернационализација је начин 
да богате земље дођу до јефтине 
радне снаге

18         5,53 16        4,92 46       14,15 89       27,38 156     48,00

Без укључивања нашег високог 
образовања у светске токове ми 
немамо будућност

156          48 97       29,84 12         3,69 45       13,84 15         4,61

Мислим да бих се лакше у земљи 
запослио/ла ако бих завршио/ла 
интернационални универзитет (или 
неки факултет у иностранству)

12         3,68 14        4,30 7          2,15 183     56,30 109     33,53

Познато ми је како да остварим 
стипендије за студије у ино-
странству

68       20,92 95       29,23 0                0 123     37,84 39      12,00

Желео бих да се укључим у про-
грам мобилности студената

75       23,07 128     39,38 85       26,15 17         5,25 20         6,15

Намеравам да, кад завршим 
студије, потражим посао у ино-
странству

189     58,15 87       26,76 12         3,69 37       11,38 0                0
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проценту кад је у питању процена да ли су наши 
универзитетски професори тражени у свету (чак 
65,84% студената је изабрало одговор „не могу да 
проценим“, док се 33,86% уопште не слаже са твр-
дњом да су наши професори тражени у свету).

Насупрот томе, студенти су испољили у 
највећем проценту (65,23%) позитиван став пре-
ма својим и компетенцијама својих колега да сту-
дирају „било где у свету“. Такође, студенти имају у 
највећем проценту (77,84%) позитиван став према 
значају укључивања нашег високог образовања у 
светске токове.

Такође је важно нагласити да чак 75,38% 
студената не прихвата становиште да је интерна-
ционализација начин да богате земље дођу до је-
фтине радне снаге, што се може чути у комента-
рима антиглобалиста и националистички оријен-
тисаних политичких покрета. Нешто преко по-

ловине студената је упознато са начинима оства-
ривања стипендија за студирање у иностранству 
(50,15%), што указује да велики проценат студена-
та није упознат у довољној мери са процедурама 
које подразумевају њихово укључивање у студије 
на страним факултетима. Упркос томе, 62,45% 
студената би желело да се укључи у програме мо-
билности студената а чак 84,91% студената наме-
рава да након завршетка студија потражи посао у 
иностранству.

Добијени резултати који показују општи 
однос студената према интернационализацији 
високог образовања могу се тумачити у контек-
сту опште ситуације у савременом свету и у на-
шој земљи посебно. Студенти су свесни вредно-
сти образовања и повезивања са савременим све-
том али је очигледна и забринутост и уздржаност.

Табела 2. Дистрибуција добијених одговора студената педагошких и медицинских факултета.
Потпуно се 

слажем
1          2

Углавном се 
слажем
1            2

Не могу да 
проценим
1            2

Углавном се 
не слажем
1            2

Уопште се 
не слажем

1          2
Србија је учинила све да се укључи у 
процес интернационализације високог 
образовања

0           0 18          3 65        58 34        62 18      31

Наше високо образовање је препозна-
тљиво у свету

0           0 39        68 24        30 35        19 68      42

Наши професори су тражени на међуна-
родној образовној сцени

0           0 0            0 75      139 39        71 0          0

Наши студенти су довољно квалитетни 
да могу да студирају било где у свету

56    156 0            0 6            9 48        15    14      21

Интернационализација је начин да богате 
земље дођу до јефтине радне снаге

6      12 11     5 21    24 21    67 34    122

Без укључивања нашег високог образо-
вања у светске токове ми немамо будућ-
ност

35    121 28        69 4            8 32        13 7          8

Мислим да бих се лакше у земљи за-
послио/ла ако бих завршио/ла интерна-
ционални универзитет (или неки факул-
тет у иностранству)

3          9 8          34 0            7 87    96 56   53

Познато ми је како да остварим стипен-
дије за студије у иностранству

19       49 28        67 0            0 87     36 9        30

Желео бих да се укључим у програм мо-
билности студената

16       59 36        92 37        48 9            8 12        8

Намеравам да, кад завршим студије, 
потражим посао у иностранству

17    172 13        74 5            7 34          3  0          0

1* број студената педагошких усмерења                       2* број студената медицинских усмерења
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Добијени резултати показују да се испити-
вани студенти педагошких и медицинских усме-
рења не разликују значајно кад је реч о одговору 
на тврдњу „Србија је учинила све да се укључи у 
процес интернационализације високог образо-
вања“. Ниједан испитани студент није се у потпу-
ности сложио са овом тврдњом, док је број оних 
који се у потпуности слажу са овом тврдњом 
приближно исти. Може се запазити и да вели-
ки проценат студената из обе групе не може да 
процени ову тврдњу, што указује на недовољну 
информисаност студената. Подсетимо, интерна-
лизација се одвија на следећим нивоима: глобал-
ном, националном, универзитетском и индиви-
дуалном. На глобалном нивоу интернационали-
зација високог образовања је, уз савремене тех-
нологије и програме мобилности, повећала до-
ступност новим научним и образовним достиг-
нућима и створила предуслове за конверген-
цију универзитета из мање развијених земаља 
ка најпрестижнијим светским универзитетима. 
С друге стране, на националном нивоу интерна-
ционализација је повећала конкуренцију између 
универзитета и увела нове дисциплине, питање 
ефеката међународне сарадње и препознатљи-
вости универзитета изван националног контек-
ста. Унутар самих универзитета интернациона-
лизација је довела до одређених промена у од-
носима снага између и унутар самих факултета 
и у појединим случајевима покренула креирање 
савременијих студијских програма. На крају, на 
индивидуалном нивоу интернационализација 
је повећала шансе појединца тиме што су омо-
гућени стицање нових знања и интензивнија са-
радња са колегама из иностранства (Babin i sar., 
2012). Неинформисаност студената је, посма-
трано из овог угла, забрињавајућа.

За разлику од прве тврдње, одговори 
студената педагошких и медицинских усме-
рења на тврдњу „Наше високо образовање је 
препознатљиво у свету“ се значајно разликују 
(t=1.743; p<0.001). Студенти медицинских ус-
мерења позитивније оцењују препознатљивост 

нашег високог образовања у свету у односу на 
своје колеге педагошких усмерења. Они у значај-
но већем проценту изражавају слагање са овом 
тврдњом и значајно ређе изражавају своје несла-
гање. Ово се може тумачити у контексту тенден-
ције одласка медицинских кадрова у иностран-
ство на рад и потражњом за овим кадровима у 
земљама Европске уније, нарочито у Немачкој. 
Ипак, оптимизам испитаних студената није за-
снован на реалним основама. На основу анали-
зе тренутног стања система високог образовања 
у Републици Србији (и других земаља у развоју) 
нужно се намеће констатација да се проблеми из 
области обезбеђења квалитета институција ви-
соког образовања не третирају у довољној мери 
и на довољно добар начин док су системи висо-
ког образовања развијених земаља значајно од-
макли у односу на нас (Велика Британија, Не-
мачка, Шведска, Америка, Канада, Аустралија 
итд.), а однедавно и системи високог образо-
вања земаља као што су Јужна Африка, Тајланд 
итд. (Tasić, 2017).

Кад је у питању тврдња „Наши професори 
су тражени на међународној образовној сцени“, 
нема значајних разлика између одговора студе-
ната оба усмерења. И једни и други се или не сла-
жу са овом тврдњом или одговарају да не могу 
да процене. Да ли овакав резултат указује на не-
гативне ставове студената према квалитету на-
ставног кадра или је у питању неки други разлог 
‒ може бити предмет даљег истраживања.

Високо значајне разлике су нађене код од-
говора на тврдњу „Наши студенти су довољно 
квалитетни да могу да студирају било где у све-
ту“ у корист студената медицинских усмерења 
(t=2.592; p>0.000). Да ли се овај налаз може ту-
мачити позитивнијом сликом коју студенти ме-
дицинских усмерења имају о себи и њиховим 
већим самопоуздањем ‒ остаје само претпостав-
ка и идеја за даља истраживања.

Да студенти педагошких и медицинских 
усмерења различито схватају тврдњу „Интер-
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национализација је начин да богате земље дођу 
до јефтине радне снаге“, показују нађене високо 
значајне разлике у фреквенцији њихових одго-
вора „уопште се не слажем“ (t=4.189; p<0.000). 
Другим речима, студенти медицинских усме-
рења се значајно чешће изјашњавају да се уопш-
те не слажу са овом тврдњом од студената педа-
гошких факултета, што се такође може тумачи-
ти потражњом за медицинским кадровима која 
доминира на тржишту радне снаге европских 
земаља последњих година. Ипак, важно је под-
сетити у овом контексту да већина земаља у раз-
воју нуди студијске програме на основним и, на-
рочито, на мастер и докторским студијама који 
нису конкурентни на међународном нивоу. На 
тај начин у пракси настаје диспропорција између 
универзитета у развијеним земљама и универзи-
тета у земљама у развоју. Самим тим, ефекат од-
лива мозгова постаје још израженији са интер-
национализацијом високог образовања. Свака-
ко да одлив мозгова представља негативан ефе-
кат интернационализације и да у средњем и ду-
гом року негативно утиче на привредни развој 
земаља из којих студенти емигрирају (Altbach 
& Knight 2007), чега очигледно испитивани сту-
денти медицинских усмерења или нису свесни 
или за тај аспект нису заинтересовани.

Кад је у питању тврдња „Без укључивања 
нашег високог образовања у светске токове ми 
немамо будућност“, нађене су високо значај-
не разлике између две групе студената кад је у 
питању одговор „потпуно се слажем“ и „углав-
ном се слажем“ (t=4.256; p<0.000). Студенти ме-
дицинског усмерења значајно чешће бирају ову 
ставку као одговор на наведену тврдњу, што ука-
зује на њихову много већу усмереност на ино-
странство од студената педагошких усмерења, 
који су више усмерени на рад у земљи. Будући 
да се уобичајена перцепција универзитета само 
као институција високог образовања постепе-
но мења ка заузимању становишта да су универ-
зитети кључни фактор економског раста и све-
укупног развоја једне земље, веома је значајно 

како студенти схватају улогу универзитета у еко-
номском просперитету сопствене земље. Значај-
ни истраживачи сматрају да се универзитети не 
баве само генерисањем нових знања већ такође 
пружају и техничку подршку и експертизу за ак-
тивности истраживања и развоја које се одвијају 
у компанијама и да дају и значајан допринос раз-
воју локалних економија кроз истраживачке ак-
тивности, које резултирају патентираним ино-
вацијама, новооснованим предузећима и тран-
сфером технологија у привреду (Grossman et al., 
2001). 

На тврдњу „Мислим да бих се лакше у зе-
мљи запослио/ла ако бих завршио/ла интерна-
ционални универзитет (или неки факултет у 
иностранству)“ студенти и једног и другог ус-
мерења су реаговали уједначеним одговорима, 
нису пронађене значајне разлике. И једни и дру-
ги се подједнако не слажу са овом тврдњом, што 
говори да су они упознати са тешкоћама запо-
шљавања у земљи без обзира на диплому.

„Познато ми је како да остварим стипен-
дије за студије у иностранству“ је тврдња на 
коју су студенти педагошких факултета значајно 
ређе одговарали тврдњом „потпуно се слажем“ 
(t=1.289; p<0.001). Студенти медицинских усме-
рења су очигледно боље информисани о начини-
ма остваривања стипендија за школовање у ино-
странству. У истом смеру су и нађене разлике у 
одговорима на тврдњу „Желео бих да се укљу-
чим у програм мобилности студената“. Значајно 
чешће студенти медицинских усмерења испоља-
вају ову жељу (t=1.476; p<0.01). 

Високо значајне разлике су пронађене и 
кад је реч о тврдњи „Намеравам да, кад завр-
шим студије, потражим посао у иностранству“ 
(t=2.682; p<0.000). Студенти медицинских ус-
мерења су значајно чешће одговарали бирајући 
ставку „потпуно се слажем“, што се може тума-
чити већ постојећим трендом одласка медицин-
ског кадра у земље Западне Европе, пре свега 
‒ Немачку. Овде је нужно напоменути да је по-
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следњих година дошло до драматичних промена 
у односу државе и универзитета. Некада су уни-
верзитети представљали искључиво своје држа-
ве, образовали своје студенте и чували култур-
на и историјска наслеђа својих региона. Данас, 
захваљујући међународним, у највећој мери гло-
балним, токовима високог образовања (финан-
сирање, идеје, студенти и наставници), дошло је 
до нужности да институције преиспитају своје 
делатности. Ови токови су приморали државе 
као финансијере високог образовања да преи-
спитају своје обавезе и очекивања од институ-
ција високог образовања. Уз значајна улагања у 
образовање од институција се очекује да оправ-
дају та средства и у потпуности испуне задате 
циљеве. Државе више нису задовољне развојем 
система високог образовања који ће служити 
њиховим локалним и националним заједница-
ма. Уместо тога, расте значај индикатора за гло-
бално поређење институција високог образо-
вања (Salmi, 2009) и у том смислу расте и спрем-
ност студената да конкуришу на иностраном тр-
жишту рада.

Истраживање очигледно показује да раз-
лике међу студентима педагошких и медицин-
ских усмерења постоје али на питање који су 
стварни разлози за те разлике ово истраживање 
не може дати одговор с обзиром на његову кон-
цепцију. То јасно отвара могућност за даља ис-
траживања овог важног питања с обзиром на то 
да много младих људи уписује данас факулте-
те очигледно ценећи образовање и надајући се 
да ће им оно омогућити квалитетно запослење. 
Ово истраживање је јасно показало и да студен-
ти разумеју суштинска питања интернациона-
лизације високог школства и да су спремни да се 
укључе у његове токове.

Закључак

Истраживања која се баве ставовима сту-
дената о интернационализацији високог школ-
ства су изузетно ретка у нашој средини. Резулта-
ти овог истраживања указују да се студенти баве 
овом темом али и да немају потпуно формира-
не ставове о питањима везаним за интернацио-
нализацију високог образовања. Студенти имају 
генерално позитиван став према интернацио-
нализацији високог школства али не сматрају 
да је држава учинила све што је потребно да би 
се укључила у међународне токове. Студенти су 
лично спремни и заинтересовани за међународ-
ну размену али истовремено нису довољно ин-
формисани о свему што сматрају релевантним. 
Између студената педагошких и медицинских 
усмерења постоје разлике у генералном ставу 
према интернационализацији високог школства 
и у спремности да траже запослење ван земље 
по завршетку студија у корист студената меди-
цинских усмерења. Будући да је, по европским 
критеријумима, наше високо образовање недо-
вољно интернационализовано у поређењу са 
универзитетима развијених земаља, сматрамо 
да је неопходно још на нивоу основних студија 
деловати на промену и стабилизацију ставова 
студената према интернационализацији високог 
школства. Како би се променила постојећа ситу-
ација, нужно је организовано деловање у прав-
цу успостављања привлачних студијских про-
грама на основним, докторским и постдоктор-
ским студијама и одговарајућих истраживачких 
центара како бисмо привукли истраживаче, сту-
денте и професоре из региона, Европе и других 
делова света али и наше студенте и професоре 
учинили равноправним учесницима у интерна-
ционалним токовима.
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Summary
The internationalization of higher education as an important aspect of a country’s development 

potential is manifested through the mobility of students and university staff through joint research, 
international projects, the development of new curricula and the implementation of new approaches 
to teaching and learning. The paper presents the results of examining students’ attitudes towards the 
internationalization of higher education. The aim of the research is to examine students’ general 
attitude as well as to examine differences in attitudes between medical students and students of 
education. The research was conducted on a sample of 325 students, of which 168 (51.69%) are 
future class teachers and preschool teachers students and 157 (48.30%) students, future medical 
doctors and medical technicians. The sample included students from 2 faculties of teacher education, 
one medical faculty and one high medical school in Serbia. An attitude scale constructed for the 
purposes of this research was used to collect data. The results show that there are more students 
who have positive attitudes towards the internationalization of higher education. There were 
significant differences in attitudes towards the internationalization of higher education between 
students of education and students of medical sciences (p <0.01). Medical students have a more 
positive attitude towards the internationalization of higher education than their colleagues, future 
class teachers and preschool teachers, which can be explained with the fact that medical professionals 
have a much greater opportunity to find employment in foreign countries, which also means that 
they are more informed. Given that the number of students who have negative attitudes towards 
the internationalization of higher education is not negligible, it is necessary to undertake planning 
activities to inform and motivate students to participate in mobility programs and to contribute to the 
promotion of internationalization as an important precondition for ensuring openness, quality and 
competitiveness of higher education. 

Keywords: internationalization, higher education, student mobility.
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