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Циљ предмета 

 стицање знања о управљању пројектним циклусом и типовима пројеката
 упознавање са добром и лошом праксом у управљању пројектним циклусом кроз конкретне примере успешних 

и неуспешних пројеката
 стицање знања и вештина за планирање, спровођење и оцењивање пројеката
 стицање вештина за припрему предлога пројекта на конкретним примерима

Исход предмета 
Знање и разумевање: 

Разумевање значаја појма „пројекат“, основних делова и компонената пројекта, као и способност за распознавање 

различитих типова пројеката. Разумевање комплексности пројектног циклуса, препознавање константних и 

променљивих сегмената пројекта, познавање процеса „од идеје до пројекта“. Знања и вештине за самосталну припрему 

предлога пројекта, реализацију и оцењивање конкретних пројеката. Вештине тимског рада, функционисања под 

притиском и различитим ограничењима (временским, финансијским), избегавања и решавања конфликата. 
Применљиве/Кључне стечене вештине и квалификације: 
Самостална припрема, извођење и оцењивање пројекта. 
Садржај предмета 

1. Партиципативна припрема предлога пројекта из области екоремедијације 

2. Прикупљање података и информација за израду предлога пројекта 

3. Радионице (рад у малим групама) за партиципативно одлучивање о идејама, циљевима, резултатима и 

активностима будућих пројеката 

4. Проналажење адекватног модела финансирања будућих пројеката, представљање могућих донатора и процедура. 
5. Примери успешних пројеката из области екоремедијације, теренске посете. 
6. Размена припремљених предлога пројеката између студената у циљу савладавања процеса 

оцењивања/евалуације пројеката. 
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Број часова активне наставе: 10  

Остали часови Предавања: 5 Вежбе: Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 
Аудио/визуелна предавања и вежбе. Практичан рад у малим групама/тимовима на изради предлога пројекта. 
Теренске посете. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  

семинар-практичан рад на пројекту 40 усмени испт 50 
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