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Циљеви пројекта



Дефинисање циљева - хијерархија циљева пројекта

Општи 
циљ

Специфични 
циљ

Резултат 
активности

Резултат 
активности

Специфични 
циљ

Резултат 
активности

Допринос ширем проблему.
Виши степен генерализације.

Нижи степен генерализације.
Резултати пројекта остварују 

дефинисане специфичне циљеве.

Конкретне активности 
које доприносе 
остваривању 

специфичних циљева.



Шири циљ пројекта

• Виши степен генерализације;
• Концизно дефинисан генерални циљ пројекта;
• Повезаност са ширим питањима.

Пример циља:

To ensure that the targeted partner institutions are in a position to 
offer education to HE learning that meets the changing needs of the 

economic environment in line with the EU 2020 Strategy.



Шири циљ пројекта – пример 1

Improvement of regional quality in order to increase competitiveness 
of the regional economy and improve quality of life.



Шири циљ пројекта – пример 2

…creation of favorable conditions for sustainable development of 
partner institutions through the collaboration of different schools 
for joint training of a new generation of HE learners, who will be 

able to combine the social, environmental and economic-
technological aspects of engineering, and use the system 

approach for decision making. 



Шири циљ пројекта – пример 3

Create Better connectivity of partner schools with stakeholders;

Better employability of students;

Better connection with former students through the creation of an alumni
network;

Strengthening the links and partnership between partner Institutions;

Strengthening the partnership between the Stakeholders forums in Region and
Partner Institutions.



Шири циљ пројекта – пример 4

To increase attractiveness of engineering education through 
innovative teaching methods as well as through the strengthening of 
university – enterprises collaboration in Serbia, Croatia and Slovenia.



Специфични циљеви пројекта

SMART
• Specific
• Measurable
• Attainable
• Realistic
• Time-based

Пример:

To create new international pedagogical models in all partner
institutions in order to foster entrepreneurship among HE students.



Специфични циљеви – пример 1

• To develop training programs and consulting services for quality
improvement of partner institutions

• Improvement of competitiveness of HEIs through increased quality

• Improvement of regional cooperation and cooperation with
enterprises

• Providing the feedback for improvement of developed courses in
the field of quality



Специфични циљеви – пример 2
• Basing on the EU experience, to develop a Methodology for introduction of basic
provisions and requirements of Sustainable Manufacturing into existing curricula with
the focus on 3-cycle ECTS educational structure, degree and diploma recognition,
qualification frameworks during the 1st project year.

• According to developed Methodology, to modernize the existing programme in
Engineering in terms of inclusion the Course “Basics of Sustainable Manufacturing” into
Curricula and modernization of at least 2 existing subjects in each Institution. To
introduce modernized programme in September 2020.

• To disseminate widely project results and knowledge about Sustainable Manufacturing
among professionals, students and population on the whole aiming to form the culture
of sustainable manufacturing during the project and beyond.



Специфични циљеви – пример 3
• To develop the virtual internships model in HE in line with the market needs in all
partner institutions.

• To develop and implement LLL courses for the water sector in line with EU Water
Framework Directive by January 2024.

• To design and implement three new and up-to-date laboratories in partner HEIs by 2025.



Фазе спровођења 
пројеката



Фазе спровођења пројеката

Сваки пројекат се састоји од следећих аспеката његовог спровођења:

• Припрема
• Развој/спровођење
• Контрола и осигурање квалитета
• Ширење и коришћење информација о пројекту
• Управљање пројектом



Активности и резултати



Активности и резултати – пример
Активност Резултат

Састанак пројектног тима ⇢

Припрема наставног материјала ⇢

Организација тренинга за
запослене ⇢

Припрема семинара за запослене ⇢

Припрема завршног извештаја ⇢

Консолидован радни 
програм/финансијски план

Развијен приручник

Материјал за тренинге припремљен, 
запослени обучени за активност XY

Извештај о задовољству полазника 
семинара на основу попуњених 
упитника, семинар акредитован

Завршни извештај



Пример: Предузетништво и управљање иновацијама
Активност Резултат

Анализа јаза између постојећих понуда у 
области предузетништва и управљања 

иновацијама и потреба тржишта
⇢

Развој предмета у складу са анализом ⇢

Развој наставних материјала за предмет 
Предузетништво и управљање 

иновацијама
⇢

Припрема књиге на тему Предузетништва 
и управљања иновацијама ⇢

Организација пилот курса ⇢

Извештај о постојећим предметима на
установама и потреба тржишта у области
предузетништва и управљања иновацијама

Припремљен садржај/силабус предмета

Припремљен наставни материјали

Објављена књига: Предузетништво и 
управљање иновацијама

Одржан двонедељни пилот курс, извештај 
о задовољству полазника курса



Индикатори/таргети



Индикатори/таргети

• Индикатори/таргети би требало да буду дефинисани у смислу
количине, квалитета, временског оквира и циљних група.

• Индикатори/таргети би требало да буду мерљиви.

Примери:
• „30 полазника уписано током друге године пројекта”;
• „већи број полазника који прате одређени курс – број xyz”;
• „унапређени наставни алати до месеца xyz”…



Индикатори/таргети напретка пројекта и начини за њихово мерење

Квантитативни индикатори/таргети:
• Индикатор: 10 представника наставног особља учествовало у обуци
• Мерење индикатора: званично објављени подаци на сајту пројекта,

пројектна документација (извештај о одржаној обуци) итд.

Квалитативни индикатори/таргети:
• Индикатор: унапређене ИТ услуге за извођење даљинске наставе
• Мерење индикатора: анкета о степену задовољства пруженим

услугама



Претпоставке и ризици

Претпоставке су дефинисане „у доброј вери”:
• Студенти првог нивоа студија заинтересовани да упишу изборни

предмет развијен у оквиру пројекта ≠ Недостатак интересовања
студената;

• Акредитација програма окончана на време ≠ НАТ можда неће
акредитовати студијски програм.

Ризици би требало да буду већином екстерни пројекту:
• Утицај пандемије на динамику дефинисаних пројектних

активности;
• Кашњења приликом набавке опреме/подуговарања због

величине конзорцијума и различитих националних прописа.



Питања и одговори¿?



@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Контакти
Група за високо образовање

Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430
Имејл: higher-education@tempus.ac.rs
Веб-сајт: www.erasmusplus.rs

Фондација Темпус

mailto:higher-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/


Хвала на пажњи!


