Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је решен да обезбеди
квалитетно одвијање процеса наставе и у том смислу омогућава наставницима и
сарадницима да се усавршавају на курсевима који су значајни за стицање наставних, али
и стручних компетенција. Наставници и сардници се путем електронске поште редовно
добијају обавештења о организовању курсева и радионица. У тексту који следи дат је
списак наставника који су били полазници обука, курсева и сл. и тиме стекли одређене
компетенције.
Проф. Мирјана Костић
1. Семинар: „Алати за интелектуалну својину за Универзитете“ организован
од стране Светске организације за интелектуалну својину (WИПО) у сарадњи
са Заводом за интелектуалну својину Републике Србије и Центром за трансфер
технологије Универзитета у Београду, одржан 6.11-7.11.2018.
2. Сертификат о успешно похађаној обуци за рецензенте Националног тела за
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије,
14.05.2019.
Проф. Маја Радетић
1. Обука „Horizon 2020 Project Development and Proposal Writing
Training for Circular Economy“ у организацији UNDP (Програм за развој Уједињених
нација) и European Training Academy (EUTA) Београд, септембар, 2019.
Проф. Снежана Станковић
1. Обука-семинар „Увод у патентни систем у области хемијске технологије“, Завод за
интелактуалну својину, Београд, април 2019.
Проф. Сузана Бранковић-Димитријевић
1. Сертификат, „Ревизор за стандард ISO 9001-2015“, Bureau Veritas, март 2019.
2. Сертификат, „Ревизор за стандард ISO 14001-2015“, Bureau Veritas, март 2019
3. Сертификат, „Прелазни ревизор за стандард ISO 22000:2018“, Bureau Veritas,
децебар 2019.
4. Сертификат о успешно положеном курсу у оквиру LEAD|2015 Project and Auditor
Training, Bureau Veritas, новембар 2015.
5. Сертификат о обуци, „Master Practitioner level training in Neuro Linguistic
Programming” и стеченом звању „ Certified Master Practitioner of NLP”, Momentum
strategies, март 2018.
6. Сертификат о обуци, „Practitioner level training in Neuro Linguistic ProgrammingClassic Code” и стеченом завању „Certified Practitioner of NLP Classic-code”, Momentum
strategies, април 2016.
7. Сертификат о завршеној обуци „NLP Practitioner, IN” и стеченом звању NLP
Practitioner“, International Association of Institutes of мај 2017.
8. Сертификат о стеченом звању, „NLC Coach”, Gesselschft für Neurolinguistisches,
март 2019.

Проф. Симонида Томић
1. Сертификат о похађању програма обуке рецензента, Национално тело за
акредитацију и проверу квалитета у виском образовању, Београд, децембар 2019.
Проф. Вера Ошмајски
1. Сертификат о похађању семинара о рецензирању за истраживаче, Центар за
промоцију науке, септембар 2019.
2. Потврда о завршеном курсу за обуку наставника енглеског језика на академским
студијама, „2 WEEK ENGLISH FOR ACADEM IC PURPOSES TEACHER
DEVELOPMENT PROGRAMME“, University of Leicester, јули 2019.
Проф. Зорица, Кнежевић-Југовић
1. Сертификат о стеченом звању кординатора за унапређење курса „Ензимске
Технологије“ (Enzyme Technology) у оквиру пројекта TMF-WUS Austria (CDP+ project
No 101/06), Right to education, Course development program, Supported by Austrian
Cooperation, www.wus-austria.org/Belgrade.
Проф. Љиљана Мојовић
1. Сертификат о стеченом звању кординатора за унапређење курса „Фармацеутска
биотехнологија“ (2) Pharmaceutical Biotechnology). у оквиру пројекта TMF-WUS
Austria (CDP+ project No 101/06), Right to education, Course development program,
Supported by Austrian Cooperation, www.wus-austria.org/Belgrade.

