
Стокхолм, Шведска, КТХ – Краљевски Технички Универзитет, 16-22.05.2022. - Реализоване 

активности у оквиру Erasmus+ пројекта SENVIBE 

У оквиру реализације пројекта Erasmus+ “Јачање образовних капацитета кроз изградњу 

компетенција и сарадњу у области инжењерства буке и вибрација (SENVIBE) број 598241-ЕPP-1-

2018-1-RS-EPPKA2-СВНЕ-ЈР“, чији је кординатор Универзитет у Новом Саду, а један од партнера 

Универзитет у Нишу, у периоду од 16. маја до 21. маја одржана је петодневна обука представника 

партнера на пројекту из Републике Србије, на Краљевском институту за технологију (KTH - Kungliga 

Tekniska Högskolan) у Стокхолму. Као представници Универзитета у Нишу учествовали су 

наставници Факултета заштите на раду у Нишу: проф. др Момир Прашчевић, проф. др Миомир 

Раос, проф. др Срђан Глишовић, проф. др Дарко Михајлов и др Младена Лукић, доцент. 

Пројекат припада групи Ерасмус+ пројеката намењених јачању капацитета у високом образовању. 

Шири циљ пројекта је побољшање и изградња националних образовних капацитета, сарадње и 

компетенција у решавању инжењерских питања везаних за буку и вибрације у животној и радној 

средини у складу са текућим стратегијама интеграције у ЕУ и идентификованим потребама у 

Србији. Пројекат финансира Европска комисија. 

Предавачи са Краљевског института за технологију су партнере из Србије упознали  са 

методологијом израде наставних планова и програма, концептом лабораторијских вежби 

усмереним на стицање практичних вештина и потпуније разумевања појава звука и вибрација, као 

и иноватиним приступима за представљање и анализу појава везаних за акустику и вибрације. 

Осим презентације наставних материјала која је имала за циљ унапређење постојећих и развој 

нових курсева, у лабораторијама Краљевског института за технологију су демонстриране и 

лабораторијске вежбе, које чине важан део структуре испита. У оквиру планираних активности 

одржани су састанци Менаџмента пројекта коме је присуствовао координатор пројектног тима са 

Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Момир Прашчевић и Управног одбора пројекта коме 

је присуствовао проф. др Миомир Раос. На састанцима су представљени резултати пројектног 

тима са Факултета у оквиру радног пакета WP3 и дефинисани задаци које је потребно реализовати 

у наредном периоду у оквиру SENVIBE пројекта. 

U завршници, одржане су радионице са различитом тематиком, при чему је реадионицу о 

новим SENVIBE материјалима водио проф. др Дарко Михајлов. Садржај радионице се односио на: 

преглед циљева пројекта, анализу кључних материјала пројектних партнера из иностранства, 

сагледавање могућности за даљи развој наставних материјала и садржаја из области буке и 

вибрација и примере реализованих материјала. 

 


