
ЕРАЗМУС 2021- ИНОВИРАЈ, КРЕИРАЈ, АПЛИЦИРАЈ 

 

Драге колеге, 

У оквиру континуираних активности на припреми пројеката и апликација у 

школској 2020/2021. години, биће организована серијa промотивних и едукативних 

активности намењених наставном особљу и студентима свих студијских програма.  

Кампања „Иновирај, креирај, аплицирај“ је креативно решење Еразмус+ тима 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, са циљем да се укључе 

и подстакну наставници и студенти за креативно и идејно размишљање у свим 

научноистраживачким, едукативним и друштвеним активностима. Сходно томе ће 

се дистрибуирати 3 промотивна флајера и организовати 2 вебинара у терминима 

о којима ће сви бити благовремено обавештени. 

Наш факултет последњих година примењује туторски модел за који се процењује 

да представља компаративну предност у погледу ангажовања студената на 

пројектним активностима. С тим у вези, управо подстицаји који се студенатима 

пласирају путем мреже туторских група би могли да буду од битног, а можда и 

пресудног значаја у њиховој одлуци да активно учествују у пројектним 

активностима.  

Користи од учешћа студената у процесима иновације и креирања пројеката те 

подношења пројектних апликација су мултидимензионалне и дугорочне.  Зато је 

стратешки интерес факултета да сви наставници, а посебно руководиоци 

туторских група, што активније учествују у тим пословима и да континуирано 

подстичу студенте на што већи ангажман у овој области.  

У времену експоненцијалног раста знања, информација, технологије и, 

последично и конкуренције, студенти већ током основних студија треба да се 

припреме за будућност када ће ток њихове каријере одређивати спремност да 

преузиму одговорност и донесу исправне одлуке. У основи, исходи таквог 

одлучивања ће имати суштинске реперкусије и за наш факултет, Универзитет и 

ширу заједницу због чега је већ сада неопходан проактивни приступ свих нас. 

Стога позивамо све наставнике, сараднике и студенте Факултета, да активно 

учествују на предстојећим Вебинарима. Први вебинар ће се одржати у суботу у 14 

часова на следећем линку: 
https://us05web.zoom.us/j/2624050628?pwd=dGpodSs3OFMrN2pzVTJpenc0cks5QT09 

Zoom ID:262 405 0628 
 

Шифра: 7h8ErC 

 

Срдачан поздрав, 

Еразмус+ тим Факултета медицинских наука 

https://us05web.zoom.us/j/2624050628?pwd=dGpodSs3OFMrN2pzVTJpenc0cks5QT09









