BESTSDI

очекивани резултати

Развој наставних програма, курсева и
њихових садржаја за пружаоцe и кориснике
просторних података (SDI) у академским
институцијама. Ово укључује развој:
- SDI обавезног курса на основним
академским студијама у оквиру програма
Геодезија,
- SDI модуле за програме мастер академских
студија у области Геодезија и
геоинформатика,
- SDI компоненте корисничких курсева за
основне академске студије на партнерским
факултетима,
- SDI изборне курсеве за мастер академске
студије на партнерским факултетима,
- Развој одрживих курсева за обуку
(доживотно образовање) за широки профил
професионалаца.
Ширење искустава и резултата пројекта.
Успостављање неопходних темеља за
учешће партнерских универзитета.
Обезбеђивање опреме за имплементацију
модернизованих наставних планова и
програма на партнерским универзитетима.

Партнери:

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

Координатор:

1. Универзитет у Загребу
Партнери пројектa BESTSDI:
1. Католички универзитет у Лувену
2. Универзитет у Сплиту
3. Универзитет Св. Кирил и Методије у Скопљу
4. Универзитет примењених наука у Бохуму
5. Политехнички универзитет у Тирани
6. Пољопривредни универзитет у Тирани
7. Универзитет у Бања Луци
8. Универзитет у Мостару
9. Универзитет у Сарајеву
10. Универзитет у Тузли
11. Универзитет за пословање и технологију
12. Универзитет Црне Горе
13. Универзитет у Београду
14. Универзитет у Новом Саду
15. Универзитет у „Ukshin Hoti“ у Призрену
Удружени партнери:
1. Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске
2. Федерална управа за геодетске и имовинскоправне послове Федерације Босне и
Херцеговине
3. Агенција за катастар непокретности
Подуговарачи:
1. Lantmäteriet (Шведска национална управа за
картографију и катастар)
2. Novogit AB

BESTSDI је пројекат Еразмус+ KA2 CBHE по позиву
додељен 2016. године конзорцијуму академских
институција координисаних од стране
Универзитета у Загребу, Хрватска и њему
припадајућег Геодетског факултета.

Циљеви пројекта
Општи циљеви пројекта BESTSDI су побољшање
квалитета високог образовања у области
географских наука и технологије, инфраструктуре
просторних података (SDI) и геодезије, повећање
њиховог значаја за тржиште рада и друштво уопште,
као и повећање нивоа компетенција и вештина у
високом образовању кроз развој нових и
иновативних образовних програма у области
инфраструктуре просторних података.
Посебни циљеви пројекта су развој, тестирање и
прилагођавање нових наставних планова и
програма, курсева, материјала за учење и алата у
области инфраструктуре просторних података. При
том, постојеће основне и мастер академске студије
у области геодезије и геоинформатике на
високошколским установама у региону Западног
Балкана биће подигнуте на виши ниво.

Еразмус + програм
Еразмус+ је програм Европске уније (EU) за
подршку образовању, обуци, омладини и спорту у
Европи. Његов буџет од 14,7 милијарди евра
пружа могућност за више од 4 милиона
Европљана да студирају, да се обучавају, стекну
искуство и волонтирају у иностранству.
Циљ програма Еразмус+ је да допринесе
стратегији Европа 2020 за раст, запошљавање,
социјалну једнакост и инклузију, као и циљевима
ЕТ2020, стратешком оквиру ЕУ за образовање и
обуку.
Еразмус + такође има за циљ да промовише
одрживи развој својих партнера у области високог
образовања и да допринесе постизању циљева
Стратегије ЕУ за младе.

Усвајањем концепта инфраструктуре просторних
података (SDI) и других савремених концепата
заснованих на просторним подацима и
информацијама, студенти ће на новим предметима
имати могућност да ефикасно пруже просторне
податке и услуге корисницима SDI -ја.

