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Садржај—У овом раду се разматра могућност спајања 
званичних потврда, првих издатих од стране државе преко 
министарства просвјете и других издатих од индустријских 
фирми и струковних удружења. Жељени циљ представља 
креирање једне кохерентне високошколске образовне путање 
која ће студентима дати употребљиве практичне и 
теоријске вјештине. Дати су примјери Мајкрософтових ИТ 
сертификата из три основне информатичке области 
(мрежни оперативни системи, базе података, 
програмирање), те њихово превођење у класичне академске 
предмете. (Abstract) 

Кључне ријечи-сертификати; мрежни оперативни 
системи; базе података; програмирање; MCP; MCSA; MCTS; 
MCITP; MCPD; (key words) 

I.  УВОД 
Постоје различите форме и нивои знања који се могу 

добити током студирања на некој високошколској 
институцији. Студенти (као и њихови родитељи) обично у 
нашем окружењу очекују да се на крају студија добије 
званична потврда тзв. диплома. Појам 'диплома' потиче од 
грчке ријечи диплоос што значи двострук, а сама диплома 
представља се као документ од двије стране. Тако 
диплома представља повељу или свједочанаство о некој 
ствари. Могли би још примјетити да је улогу друге 
странице у дипломи данас заузео суплемент који је 
појашњење или додатак основној дипломи. 

Међутим, када свршени студент дође са добијеном 
дипломом у радну организацију гдје треба почети радити, 
обично (или бар довољно често) се сусреће се типском 
ситуацијом: његову диплому посматрају као мртав папир. 
Другачије речено, та диплома не гарантује баш да је њен 
ималац добар и вјешт радник. Она минимално гарантује 
да је студент био довољно вриједан да заврши факултет 
(или другу високу школу) и да положи све испите који су 
од њега тражени. 

С друге стране, имамо курсеве које организују 
индустријска предузећа и струковне организације, попут 
Коморе инжењера. Знања која се ту стичу се потврђују 

издатим сертификатима. Термин 'сертификат' има коријен 
у латинској ријечи цертус, што би било нешто сигурно и 
поуздано. Тако сертификат би се могао превести као 
свједочанство или потврда. Закључујемо да у 
етимолошкој основи појмови диплома и сертификат имају 
слично или чак исто значење. 

Циљ овог рада је представљање процеса интеграције 
ове две врсте потврда, као и резултата интеграције на 
примјеру Мајкрософтових сертификата из три ИТ 
области. 

II. ВИСОКОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Под високошколским окружењем овдје 
подразумјевамо факултете, уопштено то су издвојене 
организационе јединице унутар универзитета. То 
представља право академско окружење, за разлику од 
високих школа струковних студија која школују кадрове 
друге намјене те о њима неће бити ријечи даље. 

На академским студијама се као циљ поставља 
пролазак кроз све области неке науке или научне 
дисциплине, кроз наставне предмете дефинисане 
наставним планом. Студент који заврши овакве студије се 
сматра способним за даље образовање на студијама 
сљедећег циклуса, попут мастер/магистарских и 
докторских студија. Нагласак је на фундаменталним 
елементима науке и на то како путем истраживања доћи 
до нових сазнања. Често студенти имају осјећај да уче 
само небитне ствари јер их такве какве су предочене не 
могу директно примјенити на неком реалном радном 
мјесту (осим на радном мјесту асистента). С друге стране, 
ако би се форсирале практичне вјештине, факултет би 
постао висока струковна школа, што се сигурно не жели. 

Додатно постоји у академским срединама једна 
одређена инерција у задржавању постојећег стања, јер 
свака промјена захтјева доста уложеног труда и то од 
људи који су се већ једном доказали (нпр. наставници су 
одбранили докторску тезу). Можемо закључити да се на 
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факултетима добија опште образовање високог нивоа 
усмјерено ка истраживачком принципу. 

Обично министарство просвјете доноси одлуку о 
акредитацији наставног плана и програма, као и титуле и 
звања које се добије завршетком неког студија а ти подаци 
се налазе у дипломи. Диплома је званични документ који 
издаје факултет након завршетка студија свршеном 
студенту. Са њом држава и високошколска институција 
гарантују минимум знања и вјештина које посједује особа 
на чије име диплома гласи. 

III. ИНДУСТРИЈСКИ ИТ СЕРТИФИКАТИ 
У свијету брзих промјена и самим тим потребе за 

брзим одговорима на ситуацију (feedback или повратна 
спрега), индустријска и друга предузећа се боре на 
немилосрдном такмичарском тржишту. Свака предност се 
може валоризовати кроз повећену продају, самим тим и 
кроз опстанак предузећа као самосталног и угледног 
субјекта. Конкуренти неће презати чак и од разних 
сумњивих потеза као што је индустријска шпијунажа или 
прелазак (куповином) битних кадрова у њихово 
предузеће. Ипак ови потези су под санкцијама закона у 
скоро свим земљама свијета. Из тог разлога ће се прибјећи 
запошљавању нових радника који ће им те конкурентске 
предности доњети кроз своје знање и вјештине. 

Потврда тих знања могу бити и сертификати које 
издају фирме из подручја привреде (и неких других, али о 
њима неће се овом приликом). Нас занимању сертификати 
из ИТ области, мада постоје и сертификати и за друге не-
ИТ гране. Ове прве обично издају фирме и удружења која 
су добро позната и високо призната у својим областима 
рада. 

Сертификати се односе на неко подручје или 
конкретан производ фирме. Сертификат се добија послије 
савлађивања постављених услова који се доста разликују 
једни од других. Негдје се мора доћи на одређену 
локацију и слушати презентације, недгје је довољно у 
овлашћеним школским центрима одслушати наставу и 
евентуално одрадити домаћи задатак. На крају свих се 
поставља испит у усменој и/или писменој форми. Могло 
би се закључити да је са формалне методичко-дидактичке 
стране процес наставе сличан као код класичног 
академског окружења. 

ИТ сертификати се односе на ствари из области 
друштва која има тенденцију најбржих промјена и 
постизања нових достигнућа. То имплицира да се и знања 
и вјештине запослених стално мјењају и прилагођавају, 
што доводи до познатог перманентног (доживотног) 
образовања. Фирме које издају ове сертификате често 
мијењају садржај који се мора савладати ради добијања 
истих иако се сам назив сертификата не мјења. Често се 
називу сертификата додаје редни број верзије или године 
за коју је положен. Неки од сертификата имају рок 
трајања, па се такви морају надоградити да били и даље 
били валидни. 

У табели 1 ће се дате неке упоредне карактеристике 
потврда које издају ИТ факултети и потврда које издаје ИТ 
фирме: 

ТАБЕЛА 1. ПОРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМЕ И СЕРТИФИКАТА 

Диплома Сертификат
Потврда одобрена од стране 
државе а издата на факултету 

Потврду осмислио и издао његов 
издавач из области 
привреде/индустрије  

Обавезно лично присуство 
настави и испитима 

Често удаљено учење и полагање 
испита 

Већи број испита Мањи број испита 
Академско окружење Стручне и практичне вјештине 
Садржај је по инертним 
наставним плановима 

Захтјеви се могу често мјењати 

 
Ако за примјер узмемо Мајкрософтов сертификат za 

веб програмирање, ситуација је сљедећа: мора се 
положити више испита ради добијања тог сертификата. 
Узмимо за почетак верзију 2005, гдје се ради добијања 
назива MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) 
за .НЕТ окружење верзије 2, положу сљедећи испити [1]: 

- Испит 70-536: Microsoft .NET Framework – Application 
Development Foundation; 

- Испит 70-528: Microsoft .NET Framework 2.0 – Web-
Based Client Development и 

- Испит 70-547: Designing and Developing Web-Based 
Applications by Using the Microsoft .NET Framework. 

Ради добијања овог истог сертификата верзије 2008, 
потребно је положити такође три испита: 

- Испит 70-536: Microsoft .NET Framework – Application 
Development Foundation; 

- Испит 70-562: Microsoft .NET Framework 3.5, 
ASP.NET Application Development и 

- Испит 70-564: Designing and Developing ASP.NET 
Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5. 

Уочимо да је први испит исти у оба сертификата. Ко 
има први сертификат не мора да полаже разлику од два 
испита, већ постоји испит за надоградњу (upgrade exam) са 
бројем 70-567. 

За добијање најновијег и актуелног сертификата 
MCPD Web Developer 4 on Visual Studio 2010, потребно је 
пак положити четири испита: 

- Испит 70-515: Web Applications Development with 
Microsoft .NET Framework 4; 

- Испит 70-513: Windows Communication Foundation 
Development with Microsoft .NET Framework 4; 

- Испит 70-516: Accessing Data with Microsoft .NET 
Framework 4 и 

- Испит 70-519: Designing and Developing Web 
Applications Using Microsoft .NET Framework 4. 
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За MCPD сертификат постоји опис и циљ 
сертификата, као и коме је намјењен и шта ће та особа од 
знања и вјештина посједовати ако положи захтјева испите. 
Испити се полажу на даљину једино у овлашћеним тест 
центрима (тренутно је то prometric.com) на једном од 
свјетских језика, обично на енглеском језику. Испит се 
заказује на даљину (преко Интернета) и плаћа кредитним 
и платним картицама. Није у питању значајна сума новца. 

Оно што јесте скупо новчано и временски захтјевно 
су курсеви за сваки од испита. Курсеви нису обавезни, али 
без њих је доста тешко изоловано спремити полагање 
испита. За један испит може бити осмишљено и понуђено 
један или више курсева. Када се уведе нова технологија 
или производ, обично се прво креира сертификат и 
потребни испити, а на припадајуће курсеве се чека неко 
вријеме. Неке курсеве прате књиге у папирном или 
електронском облику. 

Курс је карактерисан са сљедећим ставкама: 

- Назов и шифра курса. 

- Дужина трајања у данима. 

- Опис. 

- Таргетована публика. 

- Предуслови у знањима и вјештинама. 

- Исход курса се огледа у знањима и вјештинама 
полазника. 

- Подјела на поглавља, а унутар њих су лекције и 
лабораторијске вјежбе. 

Видимо да је овако окарактерисан курс сличан 
курикулумима предмета који се налазе у књигама 
предмета неког факултета. 

IV. ПРОЦЕС И РЕЗУЛТАТ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
Узеће се као примјер први Мајкрософтов испит 

(шифра 70-536) потребан за MCPD сертификат верзије 
2005 и на њему ће се приказати поступак долажења до 
спецификације академског предмета. 

Назив курса 'Microsoft .NET Framework – Application 
Development Foundation' је преведен у назив предмета 
'Основе .НЕТ технологије'. Добијени назив је уопштен јер 
је уочено да се уводни курс у .NET Framework појављује и 
у каснијим иначицама сертификата за веб програмере. 
Када се промјени иначица курса/сертификата, садржај 
предмета ће се прилагодити да представља најновију 
иначицу. 

Циљ предмета је добијен из описа курса за 70-536 
испит 'Core Foundations of Microsoft .NET 2.0 
Development'. Исход предмета је добијен прилагођавањем 
исхода из споменутог курса. Садржај предмета је 
састављен од списка назива поглавља из истог курса, а за 
практичну наставу је речено да ће пратити материју са 

предавања. Иначе је однос часова предавања и вјежби два 
према три. 

Слика 1. Извод из књиге предмета 

За литературу су наведене књиге што их је Мајкрософт 
намјенио споменутом курсу и самом испиту (1. MCTS 
Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft .NET 
Framework 2.0 – Application Development Foundation, MS 
Press, 2. Programming Microsoft Visual C# 2005: The 
Language, MS Press), као и домаћа издања за то подручје 
(3. Jesse Liberty: "Програмирање на језику C#", Микро 
књига, Београд, 4. F. Scott Barker: "Visual C# 2005 
Express", Комбиб, Чачак, 5. "Развој Windows апликација 
VB.NET и VC#.NET", CET, Београд). 

Што се тиче оцјене знања путем предиспитних обавеза 
и завршног испита, није се могло угледати на постојеће 
Мајкрософтово рјешење (јер тип провјере је једнострук), 
па се користила класична академска поставка. Тако је за 
активности у току предавања одређено максимално 10 
поена, за колоквијуме 60 поена а за завршни испит 30 
поена, што чини укупно 100 посто једне оцјене на испиту. 

Области које се најчешће изучавају на ИТ факултетима 
су математика, електротехника са електроником, 
информациони системи, оперативни системи и мреже, 
програмирање и базе података. Мајкрософт, који овдје 
користимо као познату фирму и примјер за интеграцију 
ИТ сертификата у високошколско образовање, има 
производе за три наведене области: мрежни/серверски 
оперативни системи, програмирање и базе података. 

У [2] се у поглављу ‘Модуларизација наставе’ налазе 
неки принципи којима се водило током интеграције 
сертификата. Они ће бити наведени овдје: 
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- Циљ модуларизације наставе је боље профилисање 
наставних садржаја. 

- Модули обухватају блокове наставе и других 
активности усмјерених на стицање специфичних 
знања и вјештина. 

- Модуларизација подразумјева груписање мањих 
наставних цјелина из одређених области. 

- Модули могу бити обавезни и изборни. 

- Пожељно је да носе исти број ECTS бодова. 

- Комбиновањем модула се може обезбједити 
разноврсност излазних профила. 

Зато су понуђени студентима на избор један од три 
модула: мрежни оперативни системи, програмирање и 
базе података. Сваки модул има по три предмета са истим 
бројем бодова по предмету – 7. Тако се у првом модулу 
налазе предмети: 

1. Серверски оперативни системи. 

2. Серверска мрежна инфраструктура. 

3. Заштита и убрзање серверских система. 

У модулу за програмирање имамо ове предмете: 

1. Основе .НЕТ технологије. 

2. Интеренет програмирање у .НЕТ технологији. 

3. Напредно ASP.NET програмирање. 

И на крају у модулу за базе података постоје сљедећи 
предмети: 

1. Имплеметација SQL сервера. 

2. Инфраструктура SQL сервера. 

3. Оптимизација SQL сервера. 

Студијски програм (наставни план и програм) једног 
приватног факултета у Републици Српској је одобрен и 
акредитован од стране министарства просвјете. Досад није 
одржан ниједан час, јер су тек уписани студенти ове 
школске година на овај нови студијски програм. 

V. ЗАКЉУЧАК 
У раду су се видјеле предности и мане класичних 

академских предмета насупрот сертификата које издају 
ИТ компаније.  

Такође се може видјети да је интеграција 
Мајкрософтових испита/курсева у високошколско 
образовање поприлично једноставно. Разлог је тај јер је 
дотична компанија много уложила у своје образовне 
планове. 

Биће потребно пратити како ће се одвијати настава на 
овим предметима, какве ће бити реакције студента а као 
крајњи тест поставља се испитивање реакције привредних 
субјеката на ИТ кадрове који се образују са оваквим 
модулима. 

За даље истраживање се може поставити интеграција 
још једног референтног сертификата велике и признате 
компаније у свијету мрежа – CCNA (Cisco Certified 
Network Associate). 
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ABSTRACT 
In this paper we discuss the possibility of merging two 

official certificates, first of them issued by the government 
through the ministry of education and other issued by industrial 
firms and professional associations. The desired goal is to 
create a coherent higher education path that will give students 
useful practical and theoretical skills. Below are given 
examples of Microsoft's IT certificates in three major areas of 
IT (network operating systems, databases, programming), and 
their translation into traditional academic subjects. 
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