
Еразмус+КА2 пројекат-ГЕОБИЗ 

Ерасмус+КА2 пројекат под називом Business driven problem-based learning for academic excellence in 

geoinformatics / ГЕОБИЗ свечано је почео са радом, отварањем организованим на Свеучилишту у 

Загребу, 04 Фебруара 2020. Поред представника партнерских институција, свечаној церемонији је 

присуствовао  ректор Загребачког универзитета др Дамир Борас као и представници институција и 

појединци у чијем су опису послови подршке у сарадњи са образовним телима европске комисије. 

Координатор Ерасмус+ пројекта ГЕОБИЗ, проф. др Жељко Бачић са Универзитета у Загребу је 

отворио скуп и представио пројекат и учеснике. Србија (Универзитет у Београду – Грађевински 

факултет и Универзитет у Новом Саду – ФТН)  је први пут на Ерасмус+ програму међу програмским 

земљама, у друштву Хрватске (Универзитети у Загребу и Сплиту), Белгије (Католички Универзитет у 

Лувену) и Немачке (Универзитет у Бохуму). Поред програмских учесника, на пројекту је укључено и 

16 партнера, образовних установа и професионалних радних организација  из јавног и приватног 

сектора. Земље партнери припадају простору Западног Балкана (Босна и Херцеговина, Црна Гора, 

Албанија и Косово*) и региону Источне Европе (два универзитета из Молдавије).  

 

Основни циљ ГЕОБИЗ пројекта јесте успостављање пословне сарадње између образовних 

институција и професионалних установа и организација како би се повећао квалитет услуга и 

ефикасније повезале потребе тржишта рада са садржајима процеса учења. Планирана су 

истраживања потреба тржишта, анализираће се постојећи програми образовања водећих 

европских образовних установа како би се унапредили постојећи образовни садржаји и методе 

учења. Посебна пажња је усмерена на примену ПБЛ (Problem Based Learning) модела учења. С тим 

у вези, креираће се двадесетак ПБЛ сценарија који ће обухватити нове технологија у геодезији и 

геоинформатици као садржаје (проблеме) у фокусу ПБЛ процеса учења на редовним студијама и у 

процесу целоживотног образовања одраслих (ЛЛЛ). Осим тога, планира се и успостављање 

дигиталног репозиторија који ће обухватити све новоформиране или унапређене образовне 



садржаје, укључујући моделе сарадње образовних установа и бизнис сектора као и одговарајуће 

алате за примену нових образовних методологија у процесу учења. Комплетна комуникација 

између учесника на пројекту, углавном се спроводи преко moodle платформе 

(http://geobiz.eu/moodle/. Пројекат траје три године и завршава се у новембру 2021.  

Све информације о ГЕОБИЗ пројекту налазе се на званичној страници пројекта www.GEOBIZ.eu.  
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