Позив
за подношење Пријавa за обуку наставно-научног особља у оквиру
програма
„T R A I N“
(Engl.: Training & Research for Academic Newcomers-TRAIN)

Програм „TRAIN“ (Енгл.: Training & Research for Academic Newcomers-TRAIN) је покренут
уз подршку белгијске Фондације Краља Бодуена (Енгл.: King Boudouin Fondation-KBF) и
успешно се изводи по узору на престижне европске универзитете од 2013. године и на
Универзитету у Београду. Програм је намењен члановима академске заједнице
Универзитета у Београду и има за циљ да унапреди вештине потребне за рад на
факултетима и институтима, да побољша сарадњу међу члановима академске заједнице,
као и да оснажи њихове капацитете у процесима пријављивања и реализације домаћих и
међународних пројеката.
Програм „TRAIN“ (Енгл.: Training & Research for Academic Newcomers-TRAIN) одвија се
кроз седам модула:
1. Методологија истраживања, писање научних радова и презентација резултата
а) друштвено-хуманистичке науке (20. и 21. децембар)
б) техничко-технолошке, природне и медицинске науке (13. и 14. децембар)
2. Дидактика у високом образовању и Израда планова и програма високог
Образовања (29, 30. и 31. јануар)
3. Припрема пријава за пројекте и управљање пројектима (17. и 18. децембар)
4. Вештине држања ефективних презентација (15. и 16. јануар)
5. Предузетништво (7. децембар)
6. Умрежавање и тимски рад (25. децембар)

У претходном периоду, кроз обуку је прошло више од 350 кандидата, а подаци након
спроведене евалуације говоре да је 95% полазника програм оценило као врло добар или
одличан.
Сваки модул се одржава једном до два пута по семестру, а групе се формирају са по
највише 20 полазника. Обука се изводи од 9 до 17 часова, у просторијама Ректората
Универзитета у Београду, Студентски трг 1.
Програм је бесплатан за све учеснике, односно, трошкове сносе Фондација краља Бодуена
и Универзитет у Београду.
Сви заинтересовани кандидати пријаву за обуку могу да поднесу слањем формулара
Пријаве за обуку наставно научног особља у оквиру програма ТРАИН, на адресу:
nikola.savic@rect.bg.ac.rs Рок за пријаву је 7. децембар 2018. године.
Кандидат мора да буде запослен на чланици Универзитета у Београду.
Након затварања позива, Универзиет у Београду ће, извршити рангирање уредно и
благовремено пријављених кандидата, и у даљем року од 10 (десет) радних дана,
приступити закључењу Уговора о додели права бесплатног похађања обуке у оквиру
програма „TRAIN“.
Сви кандидати који успешно заврше обуку најмање 4 (четири) модула добијају сертификат
Универзиета у Београду.
Због великог интересовања, молимо све заинтересоване кандидате да се за сва додатна
питања писаним путем обрате на адресу: nikola.savic@rect.bg.ac.rs, као и да имају у виду да
је након коначног рангирања кандидат обавезан да активно присуствује обуци.
Заинтересовани кандидати треба претходно да се пријаве др Ивани Родић на адресу
ivana.rodic@ius.bg.ac.rs.

