Мостар, 24 април 2013.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ РАДИОНИЦЕ О РЕФОРМИ
КУРИКУЛУМА ОДРЖАНОГ У МОСТАРУ
Састанак је протекао у веома пријатној атмосфери. Сви учесници узели су активно
учешће на састанку, и својим питањима, предлозима и сугестијама, састанак учинили
веома активним.
Први дан:
Састанак су отворили поздравним говором проректор за међународну сарадњу
доцент др Нина Биједић и декан факултета проф. др Ахмет Џубур, који су учесницима
пожелели успешан рад. Након уводног обраћања домаћина, координатор пројекта
мр Небојша Златковић упознао је координаторе и остале учеснике састанка са текућим
задацима, новинама, као и проблемима који су се десили између два састанка.
Координатори су упознати са предлогом Темпус канцеларије у Београду, да се
састанцима прикључе и студенти, тј. да и они узму активно учешће у раду на пројекту.
Такође, чланови су обавештени и о потреби да сви прихвате учешће у реформи
курикулума, као и да се кашњења у писању извештаја више не понављају. Сви захтеви
канцеларије и координатора су једногласно прихваћени и по том питању није било
никаквих проблема.
Након ових дешавања, професор др Емануел, изнео је своје искуство у раду на
реформи курикулума, поделио учесницима велики број предлога и сугестија везаних на
тему реформе, али и изнео евентуалне проблеме са којима се можемо сусрести приликом
спровођења наших пројектних активности. Оно што је од значаја, је да је поред проблема
дао и могућа решења истих. Учесници састанка су својим питањима и изношењем својих
искустава, узели активно учешће у раду на састанку, и тиме допринели да се основна тема
и задатак овог састанка, спроведе до самог краја, и из њега извуче све оно што је планом
унапред испланирано.

Други дан:
Координатор пројекта обавестио је учеснике о даљим пројектним активностима, као
и о највећем проблему са којима се пројекат тренутно среће. Дискусијом свих учесника
договорено је следеће:
1.
Наредни састанак одржаће се крајем априла месеца у Прокупљу. Састанак је
планиран као први састанак управног одбора. Такође, на предлог координатора
једногласно је прихваћено да се одржи још један додатни састанак за све шефове
рачуноводства свих партнера из републике Србије, као и састанак са свим
координаторима.
Партнери су упознати са чињеницом да овај састанак није буџетски планиран, те да
га институције саме морају финансирати. Као могућност смањења трошкова школама,
предложено је да се овај додатни састанак са координаторима и шефовима рачуноводстава
споји са састанком управног одбора, што је и прихваћено. Договорено је и да ВППШ
Прокупље, покуша да доведе и неко стручно лице из Министарства финансија које би
детаљно објаснило начине плаћања пореза и исплате хонорара као и путних трошкова.
2.
Договорено је да се у мају месецу споје два састанка чији су организатори
Пољопривредни факултет Бања Лука и Институт за Пољопривреду у Бања Луци, чиме би
се смањили трошкови превоза. Факултет је преузео и обавезу да покуша да обезбеди лице
из Министарства финасија Републике Српске, тј. координатор мр Златковић Небојша
прихватио је да одржати састанак са координаторима из Босне и Херцеговине.
3.
Последњи састанак пре летње паузе, одржаће се у периоду од 08. до 09. јула
у просторијама Високе Пољопривредне школе у Шапцу.
4.
Да професор др Емануел достави коментар и мишљење тренутних
курикулума (које је добио у предходном периоду) свим партнерима.
5.
Да партнери одреде по једно лице које ће радити на реформи курикулума у
својој институцији, као и да у периоду од два до три месеца направе план реформе коју ће
спровести. Прихваћен је предлог да план буде преведен на енглески језик и послат
професору др Емануелу, како би професор за наредни састанак са темом реформе

курикулума изнео своје предлоге и сугестије појединачно сваком од координатора.
Координатори су упознати да до краја наредне године, сви партнери морају имати
завршен план реформе како би се приступило акредитацији.

Координатор
Златковић Небојша

