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ПРИЈАВА ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ: 
 Пројекат TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers). 
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ПРИЈАВА ПРОГРАМА  КОНТИНУИРАНЕ  ЕДУКАЦИЈЕ: 
 
Организатор континуиране 
едукације:  
 

Ректорат Универзитета у Београду  
 

Назив организатора: Универзитет у Београду,  
Фондација Краља Бодуена 
 

Адреса организатора (улица, број, 
поштански број, град): 
 

Студентски трг 1, 11000 Београд 

Име и презиме организатора КЕ: 
 

проф. др Далибор Солдатић 

Број телефона организатора КЕ: 
 

011/30 31 255 
јokicj@rect.bg.ac.rs  

Е-маил адреса: 
 

 
Dalibor.soldatic@rect.bg.ac.rs 

Назив програма КЕ:  
 

Пројекат TRAIN (Training & Research 
for Academic Newcomers) 

Врста континуиране едукације:  
 

Курс (Тренинг) 
 

Континуирана едукација је „on line“ НЕ 
 

Да ли се програм КЕ поново 
акредитује? 

НЕ 

Предложени датум и место првог 
одржавања програма КЕ: 

У плану је да се програм одржи на 
пролеће и јесен 2014. године 

Предложени остали датуми и места  
одржавања програма КЕ: 

Две недеља у семестру у просторијама 
Ректората Универзитета у Београду  

Сати учења током КЕ (без пауза): 88 сати 
Циљна група: 
 

Академски кадар Универзитета у 
Београду (асистенти и доценти)  
 

Који је максималан предвиђен број 
слушалаца КЕ? 

20 

Да ли је простор у коме се одржава КЕ 
адекватан за предвиђени број 
слушалаца? 

Да  

Наведите цену КЕ   Сви трошкови иду на терет 
Фондације Краља Бодуена 

Који су едукативни циљеви 
програма? 
 

 
1. Подизање академских вештина 

особља Универзитета  
 

2. Унапређење метода научног 
истраживања  

mailto:јokicj@rect.bg.ac.rs
mailto:Dalibor.soldatic@rect.bg.ac.rs
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3. Упознавање академског особља 

са пројектним активностима и 
фондовима ЕУ  
 

4. Умрежавање академског 
особља Универзитета у 
Београду  

 
5. Оснаживање предузетничког 

потенцијала научних радника  
 
 

Која знања ће стећи учесници? 1. Дидактика у високом 
образовању 

 
2. Припрема пријава за пројекте 

и управљање пројектима 
 

3. Предузетништво 
 

4. Методологија истраживања, 
писање научних радова и 
презентација резултата 

 
Које вештине ће стећи учесници? 1. Вештине држања ефективних 

презентација 
 

2. Умрежавање и тимски рад 
 

3. Израда планова и програма 
високог образовања 

 
Које методе учења/обуке ће се 
користити? 
 

• практичне вежбе 
• рад у малој групи 
• пројекат - оријентисано учење 
• тренинг 

 
Да ли је предвиђен едукативни 
материјал за полазнике? 

ДА 
 

Ако ДА, навести који? Материјал је већ припремљен у 
сарадњи професора Универзитета у 
Београду и осам Универзитета из 
региона и Европе (за партнере, 
погледати страну број 5).   
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Да ли је предвиђена провера знања 
полазника? 

НЕ 

Да ли ће се извршити евалуација 
програма? 

ДА                   
 
 

Ако ДА, навести како? 
 

Евалуација ће бити спроведена кроз 
формуларе које ће попунити учесници 
тренинга.     

Да ли у извођењз наставе учествују 
наставници факултета? 

ДА                   
 

Ако ДА, навести број: Тренутно су два професора са 
Универзитета у Београду укључени у 
пројекат. У будућности, планирано је 
да целокупну обуку држи кадар 
Универзитета у Београду (од јесени 
2014. године).  

Да ли у извођењз наставе учествују 
страни предавачи? 

ДА                   
 
 

Ако ДА, навести број: Прве тренинге ће држати предавачи 
из иностранства, а планирано је да у 
будућности тренинге држи академско 
особље Универзитета у Београду, које 
ће бити плаћено од стране Фондације 
Краља Бодуена.  

Укупан број предавача је: Планирано је да у пројекат буде 
укључено 12 иностраних предавача, а 
од јесени 2014. године предавања ће 
држати 16 професора са Универзитета 
у Београду.   

 
Датум: 26. децембар 2013. године.  
 
Потпис руководиоца континуиране едукације: _____________________________ 
     

Печат установе/удружења 
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САЖЕТАК ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(максимално 500 речи ) 

 
Универзитет у Београду учествује у пројекту TRAIN (Training & Research for 
Academic Newcomers) који је покренут и финансиран од стране Фондације Краља 
Бодуена (КБФ). Пројекат подразумева развој програма обуке и држање тренинга за 
академско особље на 4 универзитета са Западног Балкана (Универзитет у Београду, 
Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Сарајеву и Универзитет у Подгорици). 
Поред ових универзитета у развоју и имплементацији пројекта су укључени и 
страни партнери и то: Универзитет у Генту, Универзитет у Кенту, Упсала 
Универзитет, Сапиенца Универзитет у Риму, UP Transfer Gmbh, Сантандер Група и 
Фондација Краља Бодуена.  
 
Програм се састоји од 7 модула:  
 
1. Методологија истраживања, писање научних радова и презентација резултата 
2. Дидактика у високом образовању 
3. Припрема пријава за пројекте и управљање пројектима 
4. Вештине држања ефективних презентација 
5. Предузетништво 
6. Умрежавање и тимски рад 
7. Израда планова и програма високог образовања 
 
Цео програм траје две радне недеље и идеја је да се одражава у сваком семестру. За 
почетак је договорен пилот програм који ће бити одржан на енглеском језику, од 
стране домаћих и гостујућих предавача, који учествују у развоју материјала. Након 
пилот програма извршиће се модификација програма сходно исходима и 
приступиће се бирању и обуци будућих тренера. Будући тренери ће се бирати 
између редова наших професора, тако да ће се након тога програм одржавати 
независно од страних партнера. 
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ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ  
               (сатница, теме и предавачи) 

 
 
 

Сатница Тема Метод 
обуке* 

Предавач 

9:00 – 17:00 
(два дана) 

Preparing Funding Applications & 
Project Management 

Тренинг  
 

Gabriella Calderi 

9:00 – 17:00 
(два дана) 

Presentation & Communication Skills Тренинг  Hanna Mamzer and 
Bernd Friedrich 

Voigt 
9:00 – 17:00 
(два дана) 

Research Methodology, Scientific 
Writing and Result Presentation 
(humanities and social science) 

Тренинг  Annelies 
Verdoolaege 

9:00 – 17:00 
(два дана) 

Research Methodology, Scientific 
Writing and Result Presentation 
(technical, natural and life sciences) 

Тренинг  Oswald Van 
Cleemput and 
Nancy Terryn 

9:00 – 17:00 
(два дана) 

Higher Education Didactics Тренинг  Svante Axelsson, 
JöranRehn 

9:00 – 17:00 
(један дан) 

Designing Higher Education Curricula Тренинг  Svante Axelsson 

9:00 – 17:00 
(један дан) 

Networking and Teamwork Тренинг  Kerstin Altherr and 
Tim Hopthrow 

9:00 – 17:00 
(један дан) 

Entrepreneurial Skills  Тренинг  Iris Vanaelst and 
Robin De Cock 

 
   


