
Састанак Темпус IV пројекта одржан у нашој школи,  

ВMШСС у Ћуприји 12. и 13. марта 2013. год. 
 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји укључена је као партнер 

ТЕМПУС IV пројекту EACEA - 517200 "Establishing and capacity building of the 

Southern Serbian - Academy and the National Conference for Vocational Higher Education". 

 

Партнере у пројекту чине Високе струковне школе јужног региона које чине 

Академију, високе школе из Немачке, Португалије и Белгије. Аадемија из града Тенг у 

Белгији је носилац овог пројекта, а руководилац пројекта је проф. Andre Govaert. 

 

Састанку су присуствовали сви представници школа чланица Темпус IV пројекта 

као и Geert De Lepeleer, Andre Govaert, Sergio Pires и Monica Vieira. 

 

Циљ састанка је био дефинисање капацитета за оснивање Академије школа 

струковних студија јужне Србије и Националне конференције високог  струковног 

образовања (ECBAC) 

 

Од почетка пројекта до сада одржано је више састанака са циљем проналажења и 

приближавања основних додирних тачака у раду високошколских установа, чланица 

Темпус IV пројекта, а које би биле основ за формирање Академије. 

 

Уводну реч су имали проф. Љиљана Миловић директорка ВМШСС у Ћуприји и 

проф. Geert De Lepeleer из Белгије, руководилац пројекта, а затим су представници 

свих чланица пројекта изнели своја запажања и могућности. 

 

На основу досадашњих састанака и усаглашености чланица пројекта, кординатор 

пројекта проф. Дејан Благојевић, директор ВТШСС у Нишу је изнео основне тачке око 

којих су се све чланице пројекта сагласиле и које могу бити основ за формирање 

Академије и то: 

- Контрола квалитета и самовредновање ВМШСС 

- Могућност коришћења библиотекарских капацитета 

- Рад студентског парламента 

- ИТ  систем у функционисању Академије 

 

Врло исцрпне податке о могућностима IT система изнео је мр. Драган Антић 

предавач ВМШСС у Ћуприји. 

 

Општи је закључак да су заједничке тачке добро дефинисане и да се у том смеру 

треба наставити са усаглашавањем истих. 

 

Наредни састанак је у Порту (Португалија) крајем маја ове године. 

 


