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Организатори курса :
�Грађевински факултет Универзитета у Београду

�Национални технички Универзитет у Атини

�Технички Универзитет у Букурешту

�Универзитет у Љубљани



Организација курса - тематске области и модули
Тематске области:

� Тематска област 1: Научно окружење

� Тематска област 2: Управљање водама у урбаним срединама

� Тематска област 3: Управљање сливом

� Тематска област 4: Управљање животном средином

� Комплетна настава се обавља на енглеском језику

� На крају сваке тематске области се организују испити



Организација курса – модули:
� Тематска област 1:

� Хидраулика и хидрологија

� Екологија, хемија и микробиологија

� Обрада података: Вероватноћа, статистика, ГИС

� Тематска област 2: Управљање водама у урбаним срединама

� Управљање системима за водоснабдевање

� Сакупљање и третман отпадних вода

� Управљање атмосферским водама

� Мини теза



Организација курса – модули:
� Тематска област 3: Управљање сливом

� Управљање поплавама

� Подземне воде

� Управљање водним ресурсима

� Тематска област 4: Управљање утицајима на животну средину

� Прописи и законодавство

� Процене утицаја на животну средину

� Управљање обалном ерозијом

� Теза



Радно окружење – платформа

� Материјал за учење – на
самом сајту и у pdf
формату

� Задаци:

� - Квизови

� - Питања и одговори

� - Рачунски и софтверски
задаци



Радно окружење – примери задатака
Квизови

Питања и одговори

Рачунски и софтверски задаци



Које су предности овог курса?

� Прилагођен је и подређен људима који су запослени

� Настава на енглеском је предност, а не мана

� Размена искустава са другим факултетима и рад интернационалном
окружењу

� Путовања, стицање нових познанстава и пријатеља (можда и најлепши
део курса)



EDUCATE 2008/2009 - уводна недеља у Београду

� Уводана предавања и обука за
коришћење платформе

� Упознавање студената

� Зајденичка вечера



EDUCATE 2008/2009 – одбрана мини тезе у Љубљани

� Презентовање тезе на
енглеском

� Дружење, провод са новим
пријатељима

� Излет до Трста и Венеције



EDUCATE 2009

� Генерација 2008 наставља са тематским областима 3 и 4 и припремом
велике тезе

� Завршен је упис нове генерације студената



Очекијемо вас следеће године на

http://www.water-msc.org
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