ИЗВЕШТАЈ СА 1. САСТАНКА ИСТРАЖИВАЧА НА СТУДИЈИ ИНДИКАТОРА
ОДРЖАНОГ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Састанак је одржан 27. и 28.12.2012. године као први радни састанак под називом
„Benchmark survey“. Домаћин састанка био је Факултет за Биофарминг у Бачкој Тополи.
Састанку су присуствовали сви планирани учесници, као и гост састанка проф.др Емануел
са Пољопривредног Универзитета у Атини.
Учесници састанка:
1. Др Tibor Konyves, Факултет за Биофарминг, Бачка Топола, Република Србија;
2. Др Karoly Bodnar, Пољопривредни факултет, Hódmezővásárhely, Република
Мађарска;
3. Др Emmanouel Nikolaos, Пољопривредни Универзитет, Атина, Република Грчка;
4. Др Слободан Миленковић, Факултет за Биофарминг, Бачка Топола, Република
Србија;
5. Др Вида Тодоровић, Пољопривредни факултет, Бања Лука, Република Српска;
6. Мр Златковић Небојша, Висока пољоприврено прехрамбена школа струковних
студија, Прокупље, Република Србија;
7. Марко Стојановић, Западно балкански социо економски центар, Београд,
Република Србија.
Састанак је протекао у изузетно пријатној атмосфери, где су сви учесници показали
висок степен колегијалности у раду, док су професори са факултета из ЕУ узели активно
учешће у раду саветима и изношењем својих богатих искустава везаних за тематику о
којој је вођена дискусија.
На састанку је договорено:
1. Да се у наредном периоду изврши поређење студијских програма свих школа које
учествују на пројекту, као и да се у анализу уведу само одређени смерови и то: Ратарство
и Повртарство, Сточарство, Прехрамбена Технологија и Општи агрономски смер.
Наравно, школе ће испитивати само оне смерове које имају у својим програмима.
Кординатори свих партнерских институција, биће замољени да испитају одређене
параметре на начин који ће им бити објашњен у наредном периоду, да параметре
представе на начин који је одређен на састанку, тј. да тако приказане резултате пошаљу

путем електронске поште најкасније до 15.01.2013. године, координаторима који су
задужени за даљу обраду резултата.
Ови координатори су затим дужни да до 20.01.2013. обраде резултате и тако
обрађене проследе главном координатору пројекта, како би били спремни за
представљање на наредном састанку који ће бити одржан 30. и 31.01.2013. године у
Hódmezővásárhely-у Република Мађарска.
Координатори који су задужени за обраду резултата свих партнерских институција
су:
1. Др Миљан Цветковић, Пољопривредни факултет, Бања Лука, задужен за обраду
резултата свог факултета као и:
а) Пољопривредног факултета, Источно Сарајево;
б) Агромедитеранског факултета, Мостар.
2. Др Tibor Konyves, Факултет за Биофарминг, Бачка Топола, задужен за обраду резултата
свог факултета као и:
a) Високе пољопривредне школе струковних студија, Шабац.
3. Мр Златковић Небојша, Висока пољопривредно прехрамбена школа, Прокупље,
задужен за обраду резултата своје школе као и:
а) Високе техничке школе, Пожаревац;
б) Високе школе примењених студија, Врање.
2. Такође, договорено је да се изврши анкетирање свих студената на поменутим
смеровима, али само студенти прве и завршне године. Анкетна питања и одговоре
добићете у наредних неколико дана, као и табелу за представљање обрађених резултата, а
координатори свих партнерских институција дужни су да обраде резултате анкета и
проследе их горе наведеним координаторима на даљу обраду.
Анкетирање студената биће спроведено када школе почну са активним радом са
студентима, а нај касније у првој половини фебруара.
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