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  Циљ:  
  Болоњски процес је имао позитиван ефекат на дебату о односу између високог образовања и професионалног живота, 
нарочито у вези припреме дипломаца за тржиште рада. Исходи учења (знање, вештине и компетенције) одређене 
квалификације морају одговарати стварним потребама тржишта рада. Кроз Специјалистички курс-ЕДИТ студенту се 
сусреће са релним животним односима и стиче способности: развоја стручних вештина, комуникационих способности и 
одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;  усвајања потребе за сталним 
усавршавањем у струци;  примењује и проверава стечено знање кроз еколошки приступ решавању актуелних проблема 
савремене цивилизације;  повезује знања из других дисциплина и њихове примене;  има изграђене биоетичке ставове. 
Истраживачки, развојни, иновациони центри и институти, са реалним животним и радним окружењем, представља 
веома погодно место за реализацију ЕДИТ-а. Студентима се пружа могућност да стечена знања током едукације 
примене и да развију критичко мишљење као предуслов за креирање иновација у области примењене екологије. 
Очекиваниисходи:  

Студент је упознат са одређеним процедурама, технологијама, документацијама и може самостално и креативно да 
реализује задате проблеме. Посебни квалитети које ЕДИТ  нуди су:унапређење практичних знања и способности 
студената,верификација применљивости теоријских знања у реалном радном окружењу, побољшање могућности за 
запошљавање студената после завршеног факултета, олакшавање превазилажења баријере при преласку студената из 
академског у реални пословни амбијент, унапређење студијских програма на факултетима кроз активности које се 
спроводе као повратна реакција на информације, примедбе и сугестије дефинисане током реализације пракси, тестирање 
способности и знања потенцијалних нових стручњака, односно обезбеђивање пробног рада кроз реализацију 
пракси,трансфер нових знања и идеја кроз рад младих стручњака у оквиру праксе, унапређење сегмента друштвено 
одговорног понашања Факултета Футура.  
  Садржај ЕДИТ-а:  
  Демонстрирање вештина и тренинзи студената у реалном радном окружењу представљају кључне циљеве ЕДИТ-а. 
Студентима се отвара могућност да стечена знања током едукације примене, али и да развију критичко мишљење као 
предуслов за креирање иновација у области примењене екологије. ЕДИТ се реализује у оквиру понуђених модела и у 
складу са интересовањима студента. Сваки модел је пажљиво селектован и уобличен и представља одређени тип 
зеленог радног места. Кроз рад на изабраном моделу, студент у свом дневнику ЕДИТ-а ће бити дужан да изради 
иновативно решење за циљани проблем. ЦКВС представља базу ЕДИТ-а и има функцију да повеже студента са 
субјектом изабраног модела, као и да прати развој студента.  
  Број часова ЕДИТ-а                                          (40) 5 везаних радних дана по 8 часова дневно 

  Методе извођења:  
Раднанедељасеможереализоватикроз 4 модела: ЕДИТ А - Зелена економија (узаштићенимприроднимдобрима);ЕДИТ Б - 
Браонекономија – (укомуналним, рециклажнимпредузећима);ЕДИТ Ц - Плава економија (корпорацијскараднанедеља – 

укорпорацији);ЕДИТ Д - Црвена економија (у истраживачким, развојним, иновационим центрима и институтима). 
Студент може одабрати једну од понуђених адреса за реализацију радне недеље или у зависности од својих афинитета 
предлаже другу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Студент попуњава/води дневник Специјалистичког курса/ЕДИТ-а, у којем води дневни записник о обављеним 
активностима. Ментор (одговорно лице испред организације у којој студент обавља праксу) је у обавезан да напише 
мишљење о утицају курса на развој студента и да тај документ достави Факултету Футура. Одговорни професор, на 
основу приложене документације, процењује да ли је студент задовољио све елементе и у случају позитивног исхода 
потписује у индексу и пријави да је Специјалистички курс/ЕДИТ задовољен. У супротном, саветује студента како да 
заврши праксу. 

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Suncica-Vjestica.pdf

