BESTSDI

очекувани резултати

Развој на нова студиска програма со наставни
планови, предметни програми и нивна
содржина за даватели на услуги и корисници на
инфраструктура на просторни податоци-SDI на
академски институции. Ова вклучува развој на:
- SDI задолжителен предмет на додипломски
студиски програми по геодезија,
- SDI модули за постдипломски студиски
програми по геодезија и геоинформатика,
- SDI предметни компоненти во додипломските
студиски програми од партнерските факултети,
- SDI изборни предмети за постдипломски
студии на партнерските факултети
- развој на одржливи курсеви за обука
(доживотно образование) за поширок опсег на
профисионалци.
Дисеминација на искуствата и резултатите од
проектот со цел да се создаде дополнителна
вредност и да се зголеми влијанието на
резултатите.
Да се воспостави неопходна основа за учество
на партнерските универзитети.
Обезбедување опрема за имплементација на
модернизираните наставни програми на
партнерските универзитети.

Партнери:

WESTERN BALKANS ACADEMIC
EDUCATION EVOLUTION AND
PROFESSIONAL’S
SUSTAINABLE TRAINING FOR
SPATIAL DATA
INFRASTRUCTURES

ПОЧНУВА: 2016 ЗАВРШУВА: 2019

ИНФОРМАЦИИ НА WEB СТРАНАТА
www.bestsdi.eu

BESTSDI

Координатор:

1. Универзитетот од Загреб
BESTSDI

проект партнери се:

1. Католичкиот универзитет во Лувен
2. Универзитетот од Сплит
3. Универзитетот ``Св. Кирил и Методиј`` од
Скопје
4. Универзитетот на применети науки од Бохум
5. Политехничиот универзитет од Тирана
6. Земјоделскиот универзитет од Тирана
7. Универзитеот од Бања Лука
8. Универзитетот од Мостар
9. Универзитетот од Сараево
10. Универзитетот од Тузла
11. Универзитетот за Бизнис и Технологија од
Приштина
12. Универзитетот од Црна Гора
13. Универзитетот од Белград
14. Универзитетот од Нови Сад
15. Универзитетот “Ушкин Хоти” од Призрен

Асоцијативни партнери на проектот:
1. Републичка управа за геодетски и имотни
работи на Република Српска
2. Федерална администрација за геодетски и
имотни работи на Федерацијата на Босна и
Херцеговина
3. Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија

Поддржувачи:
1. Lantmäteriet (Шведскиот национален завод
за картирање и катастар)
2. Novogit AB

BESTSDI проектот е Erasmus+ KA2 CBHE проект
доделен на објавен конкурс во 2016 година на
конзорциумот од академски институции
координирани од Универзитетот од Загреб и
неговиот Геодетски факултет.

Erasmus+

програма

Erasmus+ претставува програма на Европската
Унија (EU) за поддршка на образование, обука на
млади и развој на спортот во Европа. Нејзиниот
буџет од 14.7 милиарди евра обезбедуваат
можности за над 4 милиони Европејци да учат, да се
обучуваат, да стекнат искуство и да волонтираат во
странство.
Целта на Erasmus+ е да учествува во стратегијата
Europe 2020 за овозможување економски раст,
поголем број на работни места, социална еднаквост,
како и целите на стратегиската рамка на Европската
Унија за образование и обука ET2020.
Erasmus+ програмата тежнее да овозможи одржлив
развој на нејзините партнери во областа на
високото образование, како и да придонесе за
постигнување на целите на ЕУ Младинската
стратегија.

Ciljevi projekta

Во поширока смисла на зборот целта на BESTSDI
проектот е да се подобри квалитетот на високото
образование во областа на геодезијата,
географската наука и технологија и
инфраструктурата на просторните податоци, да ја
зголеми нејзината важност за пазарот на труд и
општеството и да го подобри нивото на
компетенции и вештини во високообразовните
институции преку развој на нови и иновативни
образовни програми од областа на SDI.
Специфичните цели на проектот е да се развијат,
тестираат и адаптираат нови студиски програми,
предметни програми, материјали за учење и алатки
од областа на инфраструктурата на просторни
податоци. Притоа, постојните геодетски и
геоинформатички додипломски и постдипломски
студиски програми во академските институции во
регионот на Западен Балкан, ќе се подигнат на
повисоко ниво препознавајќи.
Со инкорпорирање на концептот на SDI и други
современи концепти базирани на просторни
податоци и информации, студентите од новите
курсеви ќе имаат можност ефикасно да обезбедат
просторни податоци и услуги за корисниците на SDI.

