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ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА КОНЗОРЦИЈУМА ПРОЈЕКТА 

517200- TEMPUS-1-2011-1-BE TEMPUS-SMGR 

"ФОРМИРАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОСНИВАЊЕ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ВИСОКОГ 

СТРУКОВНОГ ОБРАЗОВАЊА" (ECBAC) 

 

 Трећи састанак Конзорцијума Пројекта ЕСВАС је одржан у Врању, у Високој 

школи примењених струковних студија, 18. и 19.9.2012. године. 

 Подсећамо да постоје два главна циља ЕСВАС пројекта, која се односе на  

менаџмент високошколским институцијама у смислу унапређења управљања високим 

образовањем у Србији у складу са принципима Болоњског процеса и EHEA, а то су: 

-  Изградња капацитета у области менаџмента, квалитета процедура, студентских служби 

и међународних односа за Академију струковних студија јужне Србије (ACAS), и 

-  Успостављање Конференције високог струковног образовања, као кровне организације 

која подржава интересе високошколских установа у Србији, као и изградња капацитета 

Студентске Конференције.  

 Основни приоритети ACAS, као кровне организације за високо струковно 

образовање су: 

- Промовисање реформе и модернизације високог образовања у партнерским земљама, 

- Изградња капацитета  институција високог образовања у партнерским земљама и ЕУ, 

нарочито за међународну сарадњу и за стални процес модернизације, 

- Унапређење менаџмента у институцијама и услуга за студенте, 

- Развој међународних односа. 

 На састанку у Врању су били присутни представници (наставници и студенти) свих 

институција - партнера у пројекту, студенти из Белгије и Немачке и консултанти из 

Немачке, Белгије и Португалије. 

 Нашу Школу представљали су проф. др Ђорђе Стевановић, проф. др Татјана 

Симовић и студент Милош Станковић. 

 Рад је био пленаран и интерактиван (рад у малим групама, дискусије), а главне 

теме су биле јачање улоге студентских организација и унапређење квалитета рада кроз 

дефинисање стратешких циљева, операционих циљева и акционих планова за партнерске 

институције. 

 Представљени су студентски одбори у Белгији, Немачкој, Португалији и Србији и 

уочени простори за унапређење улоге студената у Србији. 
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 Другог дана састанка представљени су примери добре праксе из институција - 

партнера из Србије: писање научних радова (Ниш), методика и методологија наставе 

(Пирот), издавачка делатност (Крушевац) и примери организације практичне наставе 

(Врање и Ћуприја). 

 У другом делу дана, консултанти из Белгије, Немачке и Португалије су приказали 

искуства у управљању квалитетом у својим срединама. 

 Кључни изазови проистекли у дискуијама у току састанка у Врању су: како прићи 

активном подучавању кроз размену знања и искустава, како мотивисати студенте, како да 

сваки наставник да допринос у оквиру стратегије, како унапредити тимски рад наставника 

и студената, како успоставити сталан аналитички приступ у сагледавању потреба 

тржишта, које комептенције ће имати наши студенти, како усагласити компетенције, како 

успоставити систем контроле квалитета на нивоу сваке организационе јединице. 

 На крају дана, анализирани су урађени задаци у претходном периоду и заказан је 

следећи састанак за 12. и 13.12.2012. године у Пироту. 

 

                                                                                                 Проф. др Татјана Симовић 

 


