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Увод 
MU има вр ло ле пе ре зул та те у спро во ђе њу 

про гра ма на ве ћем бро ју фа кул те та (11 фа кул-
те та у Лон до ну 1999). Сви сту ден ти на фа кул-
те ти ма има ли су исте усло ве за рад: би бли о те-
ку, сту дент ски сер вис као и ад ми ни стра тив ну 
тех нич ку по др шку и кон тро лу. До 2004 са ма 
SCS шко ла ор га ни зо ва на је на три фа кул те та 
у Лон до ну.

MU та ко ђе већ два де сет го ди на во ди об ра-
зов не парт нер ске про гра ме раз ли чи тих ка те-
го ри ја ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству1. 
GC про гра ми спа да ју у ка те го ри ју фран ши
зних про гра ма. Ова вр ста об ра зов не са рад ње 
– парт нер ства, од но си се на „MU про гра ме 
и ква ли фи ка ци је чи је је осми шља ва ње, оце-
њи ва ње и кон тро лу обез бе дио MU али су их 
спро ве ли ње го ви са рад ни ци. Сту ден ти сту-
ди ра ју у парт нер ским ин сти ту ци ја ма, у ино-
стран ству, по прин ци пу уче ња на да љи ну, али 
им у то ме по ма же сам Парт нер ко ји има уло-
гу цен тра за по моћ у уче њу (Le ar ning Sup port 
Cen tre – LSC) као ре сурс ни, кон сул тант ски и 
ис пит ни цен три“2. LSC се нај че шче на ла зе на 
фа кул те ти ма по сто је ћих уни вер зи те та у стра-
ним зе мља ма.
Осми шља ва ње и раз вој е-уче ња

Пр ви GC про грам био је MSc у обла сти 
по слов не ин фор ма ци о не тех но ло ги је (Bu si-
ness In for ma tion Tec hno logy – BIT). У то вре-
ме MSc (BIT) са сто јао се од 9 мо ду ла, био је 
до бро раз ви јен и имао знат ну ко ли чи ну на-
став ног ма те ри ја ла спрем ног за упо тре бу. На-
став ни ма те ри јал је имао фор му при руч ни ка 

Апстракт: Glo bal Cam pus (GC) про је кат за по че ле су 
SCS (School of Com pu ting Sci en ce са Мидлсеск Уни-
вер зи те та – MU) и RIT SEC (Re gi o nal In for ma tion 
Techno logy and Soft wa re En gi ne e ring Cen tre) у ма ју 
1999 у Ка и ру [1]. RIT SEC је же лео да на ста ви са рад-
њу са Уни вер зи те том у Мидлсек су, па је од лу че но да 
се за поч не са ком плет ним MSc про гра мом за уче ње на 
да љи ну (Dis tan ce Le ar ning – DL). У скла ду са стра те ги-
јом Уни вер зи те та за про ши ре ње услу жних ка па ци те та 
и ван зе мље ка ко би се иза шло у су срет огром ним зах-
те ви ма за сти ца ње обра зо ва ња на бри тан ским фа кул те-
ти ма из ино стран ства, по ну ђе ни су ком плет ни про гра-
ми е-уче ња ка ко би се обез бе дио при ступ сту ден ти ма 
ко ји ма би мо гућ ност шко ло ва ње у Ве ли кој Бри та ни ји 
би ла ус кра ће на због пре те ра но ви со ких шко ла ри на. 
У то вре ме ши ром све та тра жи ло се ака дем ско по зна-
ва ње ИТ/ком пју те ра као пред у слов за бо љи по сао.
Про фе сор Марк Вуд ман (Wo od man) ко ји се при дру-
жио SCS шко ли од и грао је кључ ну уло гу у осми шља-
ва њу пе да го шког при сту па на ста ви, од ре див ши са др-
жај ин тер нет ма те ри ја ла и ода брав ши на чин до ста ве 
и им пле мен та ци је про гра ма за е-уче ње.
То ком тра ја ња про јек та, GC про гра ми су до ста вља ни 
сту ден ти ма пре ко се дам парт нер ских ин сти ту ци ја за 
са рад њу у пет зе ма ља: у Ки ни, на Ки пру, у Егип ту, 
Хонг кон гу и Син га пу ру. Ови про гра ми пред ста вља-
ли су део порт фо лиа ака дем ске гру пе SCS шко ле за 
по слов не ин фор ма тив не си сте ме (BIS) и по истим 
про гра ми ма ра ди ли су и сту ден ти на на шим фа кул-
те ти ма у Лон до ну. За све про гра ме су ва жи ле исте 
про це ду ре за упра вља ње, оце њи ва ње и кон тро лу ква-
ли те та та ко да су сви сту ден ти има ли исту мо гућ ност 
пра ће ња на ста ве и уче ња. Ове про це ду ре су би ле у 
скла ду са стан дар ди ма ко је је про пи са ла Аген ци ја 
за обез бе ђе ње ква ли те та – QAA (Qu a lity As su rance 
Agency) при Ве ћу фон да за ви со ко об ра зо ва ње – 
HEF CE (Hig her Edu ca tion Fun ding Co un cil).
Овим ра дом смо по ку ша ли да из вр ши мо ана ли зу сте-
че ног ис ку ства, по што је про је кат окон чан по чет ком 
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за сва ки мо дул. Сва ки при руч ник је об у хва-
тао ци ље ве, на став не бе ле шке, кон сул тант ске 
про ве ре, проб не ис пит не те сто ве, ма те ри јал 
за ве жбу, до дат не тек сто ве – лек ти ру итд.

За да так раз во ја је био да се из вр ши транс-
фор ма ци ја по сто је ћих ма те ри ја ла за уче ње у 
кон струк тив не ма те ри ја ле за уче ње на да љи-
ну с фо ку сом на сту ден та ко ји ко ри сти ме-
то де е-уче ња. По ла зи ло се од при руч ни ка за 
мо дул. 

Ова кав кон струк ти ви стич ки при ступ фо-
ку си ран на сту ден та ста вља на гла сак на пре-
зен та ци ју ма те ри ја ла на та кав на чин ко ји омо-
гу ћа ва сва ком сту ден ту да учи са мо стал но. 
Ма те ри ја ли за уче ње су, сто га, осми шља ва ни 
пре ма са мим по ступ ци ма уче ња ко је сту ден-
ти тре ба да оба ве. Сва ки на ра тив ни или де-
скрип тив ни са др жај та ко је при пре мљен да 
омо гу ћи по ступ ке ко је тре ба при ме ни ти уме-
сто оних ко ји су у тра ди ци о нал ном на став ном 
про гра му функ ци о ни са ли као при мар ни ди-
дак тич ки из вор. Тран сфор ми са ње ма те ри ја ла 
на на чин ко јим се ја сно из ра жа ва шта се од 
сту ден та оче ку је да ура ди и по стиг не као ре-
зул тат уче ња ве о ма се раз ли ко вао од ин струк-
ци ја из при руч ни ка.

Вир ту ел ни ам би јент за уче ње (Vir tual Le-
ar ning En vi ron ment – VLE) био је нео п хо дан 
да би се ма те ри јал до ста вио on-li ne и иза бран 
је WebCT, чи ме су обез бе ђе не све рас по ло жи-
ве ме то де за уче ње у вир ту ел ном ам би јен ту 
(VLE): ала ти за до ста вља ње са др жа ја, ала ти 
за оце њи ва ње, ала ти за ко му ни ка ци ју и са рад-
њу као и ала ти за упра вља ње. Кон струк ти ви-
сти чки при лаз у ди зај ну ма те ри ја ла за уче-
ње имао је сна жно упо ри ште у вир ту ел ном 
ам би јен ту (VLE) као по моћ сту ден ти ма да 
упра вља ју сво јим сту ди ја ма. WebCT се мо гао 
ко ри сти ти за син хро ну са рад њу ме ђу пре да ва-
чи ма и сту ден ти ма, или као асин хро ни ре сурс 
уче ња за ин ди ви ду ал ну упо тре бу сту де на та у 
би ло ком тре нут ку.

MU ме ри про гра ме у кре дит ним по е ни ма3 
– ди пло ма за вр ше ног фа кул те та вре ди 360 

МАЈА МИЛАНКОВИћ-ЕТКИНСОН, КРИС СЕДЛЕР

кре дит них по е на, а ма стер 180. Је дан кре дит 
пред ста вља око 9 са ти уче ња. Сви мо ду ли но-
си ли су 10, 20 или 60 кре дит них по е на4. MSc 
BIT са сто јао се од 4 x 10 кре дит них мо ду ла, 4 
x 20 кре дит них мо ду ла и ди сер та ци о ног мо ду-
ла од 60 кре дит них по е на. 

GC је усво ји кре ди те као је ди ни це уче ња. 
На став ни мо ду ли су би ли по де ље ни на де сет 
је ди ни ца. То је зна чи ло да је 20 кре дит них мо-
ду ла има ло 10 x 2 кре дит них је ди ни ца и 10 
кре дит них мо ду ла 10 x 1 кре дит ну је ди ни цу.

Ка ко би се обез бе ди ла по сто ја ност пре зен-
та ци је, из вр ше на је ста нар ди за ци ја фор ма та и 
сти ла уче ња. Ни је би ло ла ко од лу чи ти се за 
на став ни тип због не ус кла ђе них зах те ва раз-
ли чи тих мо ду ла у про гра му. Не ки су зах те ва-
ли пр вен стве но прак тич ни рад, док су дру ги 
под ра зу ме ва ли мно го оп шир ни је ак тив но сти.

Усво је ни на став ни мо дел за GC пред ста-
вљао је мо ди фи ко ва ну вер зи ју ICA RE си сте-
ма ко ји је на стао на др жав ном уни вер зи те ту 
у Сан Ди је гу.5

ICA RE је скра ће ни ца из ве де на од име на 
пет струк тур них де ло ва од ко јих се ма те ри јал 
са сто ји:

Ин тро дук ци ја (увод) – део ко ји сва ку је ди-
ни цу сме шта у кон тест мо ду ла и фор му ли ше 
Ефек те уче ња.

Ко нек ци ја (по ве зи ва ње) – пред ста вља но ве 
ин фор ма ци је у кон тек сту.

Апли ка ци ја (при ме на) – прак тич ни део ко-
ји ан га жу је сту ден та у из вр ша ва њу од ре ђе ног 
за дат ка.

Ре флек си ја (од ра жа ва ње) – мо гућ ност од-
ра жа ва ња на сту дент ско ис ку ство у уче њу

Екс тен зи ја (про ши ре ње) – убр за ва уче ње 
или ну ди ак тив но сти где сту ден ти мо гу про у-
ча ва ти срод не те ме.

  

  Слика  1. MU ICARE  нас тавни  м о дел

I A ERC
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У MU на ста вно м  мо дел у  [ 2,3] И нт ро ду к
ција та кође  по др аз у мева   и спи  сак м  ат ер и јала 
које  треба кори стити, н а п ри мер –  со фт ве р , 
ве бс а ј  то ве, ре ферентну   ли терату  ру; лист инг 
време на   у чења  у  к о  јем с  у наве де  не раз личите 
врсте  м етода уче њ а као и к ол и ко се очек  ује од 
ст удента   да  утроши   на св аки (најви ше  9 сати  
уч  ења по кр  ед  иту).

К  онекцију  је   заменио  Контекст   ( с адржа ј)  
и та ко је лансиран ICARE мод е л.  О  вај део 
 је и м а  о хипер везе са   п  ос тупцима у  д е лу 
 Апликациј а и   с  а питањ има з а оц  е њивање у 
 де лу Реф л ексија. Циљ овакве  ф орме је био  да  
се пр ове ри  да ли  уна крсн е хип  ерв езе  пред -
стављ  ају сема нти  чке шеме   знања. 

С ту денти би,  пошто проч ит ају д  ео Ко н
текст, ура  ди  ли нека ве жб  ања у којима би 
А п ли  цирали он  о што су  нау  чили   пре нег о  што  
 нас таве даље. Сваки  посту па к имао је у кљу-
чен о дго во р,  тј. пов ратну и нформ ац ију, о  би-
чно у вид у ре ш е  ња вежбања  .  

Р еф лексија  је део матер ија  ла у к  ој ем се од 
сту дента  о  чекуј е  да    на кр ај  у заврш  и   ј е диницу 
у н ошењем  одговора у дн ев ник  уче њ а,  на т а ј   
начин до п р ин ос  ећи форуму   или  анга жу  јући 
с е у прегле  ду пи тања к о ја с у о бично  б и ла 
  слична исп и тн  им   питањима.  

У Екстензији , поре д пом оћи  д  а се брже  
оба  ви ис  тражи в ање одређене теме, нала-
зи о се и к р а тки   квиз н аме њ ен формат ив но м 
 оц ењива њу  .

Трансфо  рм а ц ију приручни  ка у мате  ријал за 
е  -у  чење  угл авном  је обавило н аст авно    особљ  е 
 SCS.  В ође модула (modu le  l eader  s – MLs)  – пре -
д ава чи који су бил и одго во рни за до с та  вљ ање 
м оду  ла, тј   извођењ е   на ставе – били су нео-
пходни  да    се пл ан  и прог  рам   модула ра  збиј е 
у јединице и   о смишље ни  су да се  напи шу  у 
 це ли ни   или  са  мо    д елови јед иница м атеријала 
за у ч е њ  е. Че  сто је ти м   профе сора радио 
 на мо дулу т ак  о   да је би ло ви ше    п  редава  ча  ,  
 аутор а појединих   јединица  к оје је ML  м огао 
 да   о дб  аци. Сви  писци м а тери јала су  п р  ош  л и  
обуку кој у је   организова о GC  пр  ој ектни ти м.  

 С  вак у једи  ни ц у је по једина чн о прегледао е  к с-
пе рт (неко од СЦС   професо  ра)   з а тај п редмет 
а  повреме но и нек  и спољни ст  ру  ч њак. Пор е д 
тог а , материја л се мога о  наћи  и   на   диск  у по 
 жељи  студе ната који  ни су мо гл и   л  ако да   п ри-
ступ е Интернету.

Интер ес ан  тно је да чи м се м  а т еријал 
за е-учење   појавио н  а   WebCT ст  уд енти су 
т ражили   и пример  ак скрип ти  – који  се  могао 
шта мп  ати у форм ат у pdf ф ај  лова.  Као д ода -
так ра звоју но вих  м  одула, сва  ки   од пос то-
јећих   ј е прегледан једном   г  одишње  да   б и био 
а журиран, узи мају ћи  у  обз ир    и  све  п о  вр  атне 
инф о рмаци  је  добијене  од в ође моду ла , из 
студ е н тског  уп ит ни  ка, од тутор а, ис пи  ти вача 
и  на   ос н о  ву пода та ка   о напре  довању   ст уд е ната 
у учењу . 

Иници ј ални MSc B I T програ  м почео ј е 
пробно   у   RITSEC с а п рва два модула у сеп-
тем  бру 1999, а т и м је   д  одавао  по дв  а  нова 
модула   св аког семес  тр а. До децемб ра с  ви 
моду ли, осим   п ро  јектно г , бил и су завр  шени. 
Други Ма  сте рс   програм ,   MSc Е-посло  вање, 
 раз вијен ј е сходно  пре тходн ом.  Б ило ј е  пот р е -
бно н  аправ  и т и само  четири нова   модула,   за то   
што су неки о д    посто  јећих  MS  c B IT модула 
били   зај еднич ки.  

Св  и GC програ ми до  став  љани  су  у фор -
ми хибридног м  од  у с а учења [4,  5].  Материја л 
  је   био дост у пан у  раз личити м  он  -лине и 
п апи  рним обл ицима, а  с т уденти су  мо гл  и д а 
кори сте и унив ер зитетс ки  с  истем за ч ува њ е 
 под ат ака  и  о н- л ине д  иг  италну б  иб  л и отеку. 
Такође , о  могућени  су им   и  пр имерци с кр и пт и 
приру ч н  ика за  од р еђене  пр едмете  у  к  ојима 
се   на  л а зио мат еријал з а целокупа н   пр ограм,   
 в одич за   студир ање помоћу   е-у чења ка  к о   би  се 
упозна ли са амбијенто м  за уч  ење  и пар кљу -
чних уџбеник  а  по модулу. LSC  је   омогућ ио и 
рад   са ту тором  ужив о, обично је дн  ом нед ељ-
но  . MU   је   одре дио ми  нималну   дужину ч  ас  а, 
која ј е  била   45   минута  п  о   једној кредитној 
 је диници и сат   и п  о вре ме на  по две кредитне  
ј ед ини ц е, а  LSC   се пр и ла го  ђавао  л  окалним 
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сту ден тима других  шк ола.   Многи од     ових 
 мо д ула били су  веома опш и рни у  то врем е,   н а  
при мер,   је  д а н  једност е пени (једногодиш њи ) 
модул имао је п о семе  ст  ру 2002/03   шк ол ске 
године  109 6 студен ата са 56 тут о рс  ких гр  упа  
н а три  л ондонска факу  лте т а. 

Пошто се   MU   прикључио    U keU п ројекту 
2003.  године   д ошло је до   мног их промен  а.  
GC  vише  н  иј е био првенс тв ено пројекат SC-
S a. Услуге   MU као   MU центр а за разво  ј   учења 
 (C en t re for Learning De ve lopment – C LD ) , MU-
но вин  а,  и  тд. д о били су ис такну тију улогу .  У  
о кв  и р  у сам ог S CS но  в о именовани п осло вн и 
менаџер   за р аз  во  ј водио ј е радну   ј  единиц у  
з а  р азвој (Business Deve lopment Unit  – B DU)   
обављ ао  је и ф и на нсијку  к  о нтрол у . 

Прогр  ам  и  ефеката   студиј а, нарочит о 
BS цијев пр ог  р ам  за п осл о вне и  нф  ормати-
в н е   си стеме (Business Information   System s 
– BIS),  и   основни п ро г  рам р ач унарства у   
б  изнису дод  ати   су по ртфолиу  GC   пројекта.  
С  едам  цен тралних UG  мо  д ула ка  сн  иј е  је 
укљу чено у материј ал е које је тим GCa р аз-
ви јао  за BSc B IS .

Прил а гођ е н а MU  в е  рзи ја ICARE   модел а 
  замењен  а  је SCATE мо дело м   – моде ло м   за 
ос  ми шљавањ е  наставе разв и јеним п о мо ћу 
CLDa6.

SCATE ст а ндарди за:
Ск уп, домен – по ст ру  к тури  исти   као   MU  

в ерзија ICAR  E Интроду  кц ије 
Контекст,   садр жа  ј  – садрж ај главне 

ј единиц е   и    ве за са оста  тко  м  материјал а.
Активно ст и – ра дњ е  које ће п о м о  ћ и сту-

де нт им  а да   разумеју инфо рма ције   које су  им 
 предст  ављене у п  ре тход ном делу. 

Размишља ње (Think  ing)   –  еквивал ент за 
Рефле ксију у  ICA RE .

Екс тр а – из бо рни де о  за мод ул е  ефе кат а 
студ иј а,  с адрже до пунск е  мат  ер  и ј але за не ке  
 теже јединице или   до датке ,  ка  о што је  додатн и 
м  ат  еријал у   ICA RE Ек стензији  з а  студен-
те к ој и  би ж е лели  д а де  таљ  није  п  ро  уч е теме  
наставн их је дини ца.

МАЈА МИЛАНКОВИћ-ЕТКИНСОН, КРИС СЕДЛЕР

 потр ебама.  Н а мера   GC нас та  вно г мо дела није 
п рет постављал а да се  ту торс тво  са ст  ој  и  од 
 п о на  вљања   садржаја   мате рија  ла, него  је  било 
 п о жељно  да ст уд ент и завр ш е свој  е ини  ц и ја-
лно  у чење сваке једини це  тако  да  се рад са 
 ту  т о  ром сас то јао   од  разговора и   п  ој  ашњава ња  
као   и решавања   проб л ем а  који су се могли 
појав ит и.   

Као  шт о је ве ћ п ом е нуто пос ту  п а  к оце-
њ  ивања с у  одредили  л идери MU мо ду л а, 
а   р ад  ови су   на те рену доби јали о ц ене,  чи  ји 
су про се к    после д авали MU  п ре д авачи. 
 Оц ене н а ис пи т има су д а в  ал и искљу  чиво 
MU  предавач  и.  Завршне оц е не  з а студен т е 
 GCa о добрав ал о   је испи т но ве ће   у з имају ћи  
 у обзи р  р езулта те  м одула у   В еликој Б рит а-
ни ји. Разли ке  у  оц е њивањ у  су  кон тр  ол  исали  
спољни су  пер визори ка  ко  би се  п остигл и  и   
одржа ли  сл  ични ст  андарди о це њ ивања. Било 
ј е слу ча ј ев а   да су   с  пољн и супе  рвизор  и   давали 
в  ише   оцене п рименом  ст андарда на к  оје су 
н ав  икли –   на пример,  пр елазна оцена на MU 
дав ана је за  4 0   %   а све из на д 70%  добијало је 
најв ишу оце ну ,  док је  на  не  ки м  иностр  ан  им 
унив ерзит  ет има прелазна оц  е н а дава на за  
60% а највише оцен е  из над 85% ,  ш то   ј е беле-
жи ло и   усклађива ло ис пи тно веће.   Рад в е ћа 
одв  иј  ао  с е  путем  видео конфере нција, та ко  д а 
је и  ос об  љ  е пар  тнерск и х и  нс титуција било у 
могућ  ности д  а се  у рад   укључи  електрон  ски  м 
 путем.

Ј е д ан  од бољитак а GC програма је  и   у  том е  
  шт  о  су га с тудент и  завршава  ли с ви ше успеха 
 о д  многих  др  у гих  DL  прогр ам а о  којима  по-
сто је изв еш та ј и  у лит е р ат ури.  П остигнућ а 
  ст уде на та  била  су  ј  еднака успе с и  ма   сту д ената 
у  В .  Британији који  су р адили   по и  стим ста-
ндар дним наставним   пр  ограмим а.

S CS је   такође   раз  вио не ки  х седа-
 м ц ентралних   мо дула програ ма   за студе-
нт е у  GC фо  рмату али на  ме њ ених само за   
В.  Брита  ни  ју.  О ви центр а л ни модули били 
су   оба  везни   за  све SCS  програме студиј а, а 
 не ки  од њих с у  б или по  нуђе  ни ка о  изборн и 
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став не и ад ми ни стра тив не оба ве зе у це ли ни 
ван у пре о ста ло вре ме, и тех ни ча ра. RIT SEC 
је обез бе ђи вао не ку вр сту тех нич ке по др шке 
до 2005, углав ном у сми слу кон вер то ва ња 
ма те ри ја ла из word фор ма та у html и уба ци-
ва њем хи пер ве за у ма те ри јал за уче ње. 2002 
го ди не на про је кат је по ста вљен и струч ни са-
рад ник са пу ним рад ним вре ме ном. 

Раз вој мо ду ла за GC укљу чи вао је и тех-
нич ко и на став но осо бље GC-а, по моћ но 
ML-а и дру ге пре да ва че у пи са ње, пре гле да ње 
и ажу ри ра ње ма те ри ја ла; ад ми ни стра тив но 
осо бље је упра вља ло про це сом а BDU им пле-
мен ти рао и штам пао ма те ри јал. Све у све му, 
за GC раз ви је но је 35 мо ду ла за уче ње ко ји су 
по кри ва ли че ти ри ком плет на про гра ма гру-
пе за по слов не ин фор ма тив не си сте ме и ко ји 
су чи ни ли јед ну тре ћи ну SCSо вог на  став ног 
про гра  ма. 

Слика 3. GC тим 2003.
С ле ва на де сно: Крис Се длер GC vо ђа на став ног 
про гра ма, Др. Ма ја Ди ми тро ва струч ни са рад ник, 
Ма ја Ми лан ко вић-Ет кин сон CL BIS UG про гра ми, 
Сан дра Смит ад ми ни стра тор, Др Сти ли а нос Ха ци-
па на гос ко ор ди на тор за стра те ги ју на ста ве и уче ња, 
Пол Смит тех нич ка по др шка, Ра сел Вин борн тех ни-
чка по др шка, Др Пав Че ра CL BIS pG, Џу ли Мек до-
налд ад мин. ме на џер.

У јед ном мо мен ту GC тим је пру жао по-
др шку за 650 сту де на та SCS про гра ма ко ји су 
функ ци о ни са ли на се дам LSCа у пет зе ма ља. 
Тех нич ко осо бље је пру жа ло по др шку у сва-

GLOBAL CAMpUS pROjEkAT – Е-УЧЕЊЕМ ДО ВИШЕ СТУДЕНАТА У НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

 Слика 2. SCATE наставни модел

SCA TE мо дел имао је ви ше про пи сни ка-
рак тер:

Сва ки део Ефек ти уче ња мо рао је да са др-
жи бар јед ну рад њу. Сва ки део Раз ми шља ње 
мо рао је са др жа ти бар јед ну те му за груп ни 
раз го вор.

Оче ки ва ло се да је дан кре дит има до 3 
ефек та уче ња, а 2 кре дит не је ди ни це не би 
тре ба ло да пре ла зе ви ше од 6 ефе ка та уче ња. 
По кре ди ту се ра чу на 9 са ти уче ња. 

Раз ли чи ти ни вои про гра ма са да су би ли 
струк ту и ра ни на дру га чи ји на чин:

• Мо ду ли основ них про гра ма (ни во 0) 10 x 
2 кре дит не је ди ни це

• Мо ду ли про гра ма основ них сту ди ја (ни-
вои 1 – 3) - 12 је ди ни ца на сва ком ни воу: 8 x 2 
и 4 x 1 кре дит.

• Мо ду ли пост ди плом ских сту ди ја (ни во 4) 
20 x 1 кре дит.

И на став ни про гра ми, као кон крет на сред-
ства, та ко ђе су пла си ра ни на тр жи ште у об-
ли ку уџ бе ни ка – тран сфор ми шу ћи је дан број 
мо ду ла у ви ду Чи тан ке (Re a ders) ко ју су 
об ја ви ле MU но во сти. Не ке од нај бо љих ка-
сни је су се по ја ви ле у се ри ји из да ња Tom son 
Fast tre ka.

GC тим
GC тим је 2000. го ди не имао стал но за по-

сле ног ад ми ни стра то ра, три чла на на став ног 
осо бља ко ји су би ли рас по де љи ва ни на про је-
кат с пу ним рад ним вре ме ном у тра ја њу од по 
је дан се ме стар, али су ис пу ња ва ли и сво је на-



8

Слика 4.  GC тим лета 2005.
С лев а на д есно:  Џ ени О Рај ли асистен з а е-учење, 
С ју  Г рифин  вођа подр шке е-у чења, Кр ис Се дле р GC 
pG  кури цул ум  Лидер , Д р Лара  Ф румкин  ст ручни 
са ра дн ик ,  Маја Миланкови ћ- Ет кинсон  вршилац  
д ужности  председавај ућег и  GC UG к ур икулум 
Лиде р,  д ок торант  ћа ни ан Лиу, Р асел Винборн 
менаџе р за техн ол огију о бразовања е-уч ењем, Др 
Џ ор џ  Дафул ас  CL педагог, Ендр у  Франкос аси с-
тен т за техноло шк а пита њ а,  Пол  Смит т ехнолог з а 
о бразов ање, М ет  Ф ергу сон адм инистратор асис-
тент, Т есп ина  Бротвел ад минист рат ор  асистент за 
е-у чење 

 
Постав љ ењем стр учн ог  сарадни ка  GC  ј е 

имао више у спе ха у д об ијању  ст ип е нди ја за 
 истраживања .  У те проје кте спадај у:

•  Професио нална обука з а о бразов ање 
(е-учење ) на даљ ину  у   Азији ( A sian Distance 
Educat ion, e-lear ni ng, pro fe ssional Training – 
ADEpT) с а  учешће м  3 пар тнера у  из носу  од  
£  135 50 3 

• Ip R  GC  ст уд ија сл уч аја кој а с е  бав ила 
пит ањ им а права инт електуал не  својине у 
међународ ним  програмима  за  е-уче ње  у 
 из нос у од £  15 0008

• I nt CultNet,  E U-Minerva (Интерку лту рално  
уче ње на  интернету ) у  и зн осу од  £  27 709

• Мре жа  за нас та вно друштво за ин фо р ми-
са ње  ( Tea ching  In formatio n  Society – NET-IS)  
двогоди шњи Ле он ардо пр ој ек ат у из нос у од 
 €6 3 0 00  који се  б ави о развоје м  прошире њ а 
 приступа , релевантин им,  инов ативним  и одр-
живим кур се ви ма  е-учења.

МАЈА МИЛАНКОВИћ-ЕТКИНСОН, КРИС СЕДЛЕР

ко днев ним опе ра ци ја ма у сми слу ре ша ва ња 
про бле ма упо тре бе и ин ста ли ра ња софт ве ра, 
по де ша ва ња и им пле мен та ци је сту дент ских 
на ло га као и on-li ne оце њи ва ња, нпр. ла бо-
ра то риј ских те сто ва. Ово је зах те ва ло бли-
ску са рад њу са ML-има из В. Бри та ни је као и 
упо тре бу MU ра чу на ра. За вр шне оце не би ле 
су тач ка син хро ни за ци је за про гра ме где год 
се на ла зи ли, па је ово био па жљи во пла ни ран 
и во ђен за да так.

Ад ми ни стра тив но осо бље има ло је уло гу 
фа кул тет ске кан це ла ри је и кан це ла ри је за на-
став не про гра ме. Они су се ба ви ли свим днев-
ним про бле ми ма и зах те ви ма, по ве зу ју ћи се 
са SCSовим ML-има, CL-има, Lt-има као и 
фа кул тет ским сер ви си ма. Ово је под ра зу ме-
ва ло и са ку пља ње и ди стри бу ци ју ма те ри ја-
ла ве за них за про гра ме, оце њи ва ње и ис пи те 
за све мо ду ле по ну ђе не за уче ње на да љи ну 
GC вр сте и ка сни је за кон вен ци о нал но уче ње 
ужи во на Мидлсекс фа кул те ту у Ду ба иу. Ад-
ми ни стра тив но и на став но осо бље ГЦ има ло 
је кључ ну уло гу у по др шци но вим фран ши-
за ма, од пла ни ра ња на ста ве до до ста ве ма те-
ри ја ла. Ово је под ра зу ме ва ло и при пре му и 
про ве ре до ку ме на та, при руч ни ка за про гра ме, 
и при пре му за до ста ву истих. Они су за и ста 
би ли озбиљ но ан га жо ва ни и на при пре ми за 
оце ну успе шно сти ко ју да је QAA7.

Ка ко је број про гра ма и LSC-а по сте пе но 
ра стао, GC тим је вре ме ном до сти гао 12 чла-
но ва. Струк ту ра ти ма и уло ге су се вре ме ном 
ме ња ле, али је она оста ла углав ном хо ри зон-
тал на, што је уоби ча је но у слу ча ју ра чу нар-
ских про је ка та. 

На став но осо бље GC-а, као и уло га ML за 
GC мо ду ле сно си ла је од го вор ност за во ђе ње 
на став ног пла на и про гра ма (cur ri cu lum le a der-
ship – CL) што је у дру гим ин сти ту ци ја ма по-
сао ди рек то ра про гра ма. По сто јао је је дан CL 
за све основ не сту ди је, је дан за пост ди плом ске 
про гра ме GC-а за уче ње на да љи ну. Вођство 
у осми шља ва њу на став ног пла на и про гра ма 
био је за да так пред ста вљен као део UkEU  про-
ј ек та. На сли  ци 4 –  GC тим 2 005.
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В. Бри та ни ју на за вр шну го ди ну сту ди ја сво-
јих про гра ма и сту ди ра ли за јед но са сво јим 
ко ле га ма у В.Бри та ни ји. 

Ка ко је ко ри шћен ма те ри јал за е-уче ње 
GC хи брид ни мо дел уче ња, као што је 

прет ход но опи са но, успе шно су ко ри сти ли 
сту ден ти ко ји су има ли по сао с пу ним рад ним 
вре ме ном, а то ком да на ван ред но сту ди ра ли 
на LSC-у у Хонг Кон гу, Син га пу ру, Ка и ру и 
Ни ко зи ји. ЛСЦ у Ки ни прак ти ко вао је тра-
ди ци о нал ни на чин из во ђе ња на ста ве ли цем 
у ли це до пу њен GC ма те ри ја лом. По ред то-
га, ма те ри ја ли до ступ ни пу тем ком пју те ра и 
on-line ма те ри ја ли за ин тер ак тив но отво ре но 
и уче ње на да љи ну та ко ђе су се мо гли на ћи 
у фор ма ту ба зе по моћ них сред ста ва за уче ње 
на лон дон ским фа кул те ти ма, а ка сни је, та ко-
ђе у Ду ба иу и Шри Лан ки где су се ко ри сти ли 
SCS кур се ви фран ши зног ти па у тра ди ци о-
нал ној на ста ви. 

GC тим је по ну дио мно штво ра ди о ни ца за 
пре да ва че на ме ње не упо тре би ГЦ ма те ри ја ла 
за на ста ву уз по моћ на сред ства иако је од лу-
ка о на чи ну њи хо вог ко ри шће ња у Лон до ну 
пре пу ште на са мим пре да ва чи ма [6]. Не ки од 
MU пре да ва ча ни су узи ма ли у об зир GC ма-
те ри јал за е-уче ње и на ста ви ли су да пре да ју 
по истом мо ду лу на исти на чин ко ји су ко ри-
сти ли до та да. Дру ги су га ко ри сти ли са мо као 
до пу ну за свој ма те ри јал за уче ње, али је би-
ло пре да ва ча ко ји су на ста ви ли са кла сич ним 
тра ди ци о нал ним пре да ва њи ма, ужи во, али су 
у пот пу но сти ко ри сти ли VLE за за јед нич ки 
рад сту дент ских гру па, оце њи ва ње при ме-
ње них ве жба ња од стра не са мих сту де на та 
као и за па нел те ме. Ма ли број пре да ва ча се 
опре де лио за це ло ку пан фор мат уче ња ба зи
ран на по моћ ним сред стви ма. Они су на ча-
со ви ма сту ден ти ма пред ста вља ли но ве те ме и 
об ја шња ва ли сту ден ти ма шта се прак тич но од 
њих оче ку је да ра де то ком те не де ље, да ју ћи 
им мно го ак тив ни ју уло гу. Сту ден ти су он да 
тра жи ли да се не ке те ме по но во об ја сне или 
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 GC  програми
После у спешне п и лот верзи је  прва два  GC 

 модула MSc B IT  на RITSEC  у Каиру од сеп-
тембра  до  децембра 1999, јан уара 2000  д ат а  
је  Хонг К он гу  франшиз а  за  MSc BIT у школи 
з а п ро ф есионално и  д ож ивотно  об разовање 
 (School o f  professi onal a nd  Continui ng  Educati o n 
– SpA CE )  и  уписан и с у  први студ ен ти  н а 
даљин у  у  Каиру  у  Р егиона лно м  институт у 
з а техно лог иј у инфор мација (Region al 
Informatio n Technology In sti tu te  – RI TI ). 

2001 други GC MS c програм – MSc Е -
комерцијала заврше н  је  и дат на франшизу  
S pACE-у и RITI-ју  ка о д ео GC м ат ери јал . 
MSc BI T  је так ођ е  започео  у  с ингапурско м 
полите хн и чком у дружењу дипломаца (Sin ga-
por e  polyt echnic Gra du ates Gui ld – S ppG )  20 02 
на унив ерз ит ету Фуда н,  у  Ша нгају,  Нингбо 
У ниверзитету и н а Институту за  ис тр аживања  
Цингуа, Шенцен (RITS) у Кини, 2 00 3. Ис то-
времено,  започео је BSc BIS на R ITS ка о  и 
следећ е  године у Нингб оу . 

Те  ист е 2004  год ине, поче ла  је завр-
шна  BS c  BIS годин а ( до датна) п р ограма н а 
 хо нк оншком у ни вер зитету,  н а  Факултету за 
науку и т ех н ологију за доживот но  образовање 
 (HkUST-CL3)  и  у  ја нуару 20 05  M Sc BIT 
понуђен је на Кипру – на Интерколеџу у 
Никозији.

Слика 5. Где постоје LSC GC програми 

За раз ли ку од GC про гра ма у Егип ту, Хонг 
Кон гу, Син га пу ру и на Ки пру, про гра ми у Ки-
ни су при ме њи ва ни у це ли ни на LSC за по чет-
не де ло ве кур са. BSc сту ден ти су за вр ша ва ли 
сво је дво го ди шње про гра ме, а MS сту ден ти 
јед но го ди шње. Он да су сту ден ти пу то ва ли у 
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ђе ко ри шће ни и на лон дон ским фа кул те ти ма. 
На став не стра те ги је, пи та ње про све ће но сти, 
по врат не ин фор ма ци је од сту дент ских ту то ра 
као и ака дем ска по стиг ну ћа би ло је мо гу ће ла-
ко упо ре ди ти [12, 13, 18, 19, 21, 25]. Сту ден ти 
су ге не рал но вр ло одо бра ва ли флек си бил ност 
ко ју им је GC на чин до ста ве ма те ри ја ла ну дио 
– мо гли су да ра де од ку ће, па је са да ство ре-
на мо гућ ност за ускла ђи ва ње сту ди ја и по ро-
дич них и рад них оба ве за; мо гли су да ко ри сте 
ре сур се са ин тер не та, раз ме њу ју ми шље ње са 
вр шња ци ма и ко му ни ци ра ју са ту то ри ма. За 
ту то ре је био иза зов – ка ко сту ден ти ма до пу-
сти ти ве ћу сло бо ду а има ти бо љу кон тро лу. 
Је дан од ма те ри ја ла ADEpT про јек та би ла је 
и обу ка за про фе си о нал но е-уче ње.

У уни вер зи тет ској сту ди ји о9 VLE упо тре-
би не ких 1700 он ли не мо ду ла, 16 од 20 нај че-
шће ко ри шће них мо ду ла би ли су GC мо ду ли. 
Јед на дру га уни вер зи тет ска сту ди ја спро ве-
де на исте го ди не ана ли зи ра ла је одр жи вост 
пре ко уза јам ног од но са за ра де од сва ког про-
гра ма на су прот тро шко ви ма осо бља. Ре зул та-
ти су по ка за ли да су SCS тро шко ви из но си ли 
про сеч но 75% тро шко ва сву где на фа кул те ти-
ма. BIS гру па про гра ма ко шта ла је око 70% 
про сеч ног SCS-а или 53% тро шко ва на фа кул-
те ти ма. Про се чан број сту де на та по BIS мо ду-
лу био је 201. Иако је ве ћи на са лон дон ских 
фа кул те та, по сто ја ње GC ма те ри ја ла за е-уче-
ње осми шље них за DL сту ден те, у мно го ме 
је до при не ла сма ње њу тро шко ва про гра ма у 
Бри та ни ји[24].

Кра так пре глед и за кљу чак
Про је кат GC осми слио је про гра ме са јед-

ним бро јем ка рак те ри сти ка по ко ји ма се раз-
ли ку је од оста лих DL про гра ма е-уче ња:

Сту ден ти су има ли
− На став ни план и про грам као и кла сич ни 

сту ден ти. Уме сто осми шља ва ња спе ци јал ног 
DL про гра ма про је кат је до нео DL мо дел сту-
ди ра ња по по сто је ћим про гра ми ма ре ди зај ни-
ра њем на став ног фор ма та, ко ри шће њем ин-
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су по ста вља ли мно го кон струк тив ни ја пи та-
ња или ди ску то ва ли о не ким те ма ма по себ но. 
Ту тор ски са стан ци у гру па ма до 20 љу ди би ли 
су кон цен три са ни на прак ти чан рад из де ла 
АПЛИ КА ЦИ ЈА (при ме на), те ме за раз го вор из 
де ла РЕ ФЛЕК СИ ЈЕ, ре ша ва ли су пи та ња on-
li ne кви за и ра ди ли за дат ке из ве жбан ки.

До шло је и до ве ли ке сме не на став ног осо-
бља у ра чу нар ству ка ко у са мој Бри та ни ји та-
ко и ино стран ству, та ко да је са мо по сто ја ње 
ма те ри ја ла за уче ње на да љи ну за це ло куп не 
про гра ме умно го ме олак ша ло пре у зи ма ње 
по сла и из во ђе ње на ста ве. Упр кос ово ме, ве ћи 
део на став ног ка дра имао је вла сти те ста во ве 
ка ко тре ба из во ди ти на ста ву, па су мо ду ли ре-
дов но ажу ри ра ни 

GC струч ни са рад ни ци спро во ди ли су ра-
зно вр сне сту ди је о обра сци ма уче ња на да љи-
ну сту де на та по GC про гра ми ма као и ефек-
ти ма уче ња с ци љем уса вр ша ва ња ам би јен та 
за уче ње и на став ним стра те ги ја ма [7, 8, 9]. 
Ефи ка сност је од ре ђи ва на пре ма ре зул та ти ма 
оце њи ва ња. Њи хо ви на ла зи су по ка за ли не-
ке од пред но сти ко је ну ди GC мо дел е-уче ња. 
На при мер, на осно ву ре зул та та оце њи ва ња, 
утвр ђе но је да је уче ње ба зи ра но на по моћ ним 
сред стви ма за сту ден те на фа кул те ти ма мо же 
по бољ ша ти оце не за не ких 10%.

За хва љу ју ћи то ме што су по сто ја ли ма те-
ри јал ни и на дис ко ви ма, нпр .pdf фај ло ви, као 
и на VLE, би ло је те же тач но утвр ди ти ко ли-
ко је упо тре ба VLE би ла успе шна. Ме ђу тим, 
са мо по сто ја ње омо гу ћи ло је не ким ML-има 
да вр ло ра зно ли ко осми сле свој на чин оце-
њи ва ња – на при мер, ста вља ју ћи ре зул та те 
сту де на та на јав ни па но као део оце њи ва ња. 
По да ци са WebCT лог фај ло ва обез бе ђи ва ли 
су ин фор ма ци је о вре ме ну ко је су сту ден ти 
утро ши ли on-li ne на WebCT и ко је су де ло ве 
ма те ри ја ла и по ступ ке VLE ко ри сти ли [10, 14, 
15, 16,17, 20].

Ура ђе но је и не ко ли ко сту ди ја о на ста ви 
у е-учењу[11, 22]. Ис тра жи ва ње раз ли чи тих 
аспе ка та е-уче ња олак ша но је чи ње ни цом 
да су про гра ми по ну ђе ни у DL мо де лу та ко-
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Као и сви про јек ти, и GC про је кат се за-
вр шио. Уни вер зи тет у Мидлсек су је осно вао 
чвр сто фран ши зно парт нер ство и ста би лан 
ме ха ни зам за упра вља ње њи ме, не ко ли ко сто-
ти на сту де на та је успе шно окон ча ло сту ди је, а 
је дан број про фе си о на ла ца за е-уче ње је обо-
га тио сво ју рад ну би о гра фи ју. У ком би на ци-
ји са до вољ но про фе си о нал ним и спо соб ним 
ин сти ту ци о нал ним над зо ром, фи ло со фи ја GC 
про јек та и пе да го шке ме то де ко је је он усво-
јио мо гу би ти пре по ру че не сва ком ко је спре-
ман да по кло ни по ве ре ње хи брид ном уче њу 
као сред ству за пре нос мо гућ но сти за обра зо-
ва ње и ван школ ских учи о ни ца. 

1 MU CLQE Приручник.
2 Цитат из CLQE приручника 2008/9 упутство 2 (iii) 
страна 32.
3 1 европски кредитни поен је 2 MU кредитна поена
4 Од септембра 2007. MU је увео нови План учења 
у којем су модули стандардизовани на 30 кредитних 
поена.
5 За најновије информације о ICARE погледајте 
Dr. Vinsent L. Saliers, Калифорнијски државни 
универзитет, Фулерто, Коришћење ICARE формата 
за састављање on-line курсева
http://works.bepress.com/dr_vincent_salyers/9/
6 Три GCeова водича за учење које је написао CLD: 
водич за писање и преглед, понављање, водич за 
студирање и водич за подучавање, објавиле MU-
новости. 
7 Извршене су две контроле GCа које је спровео 
QAA:

1. Инспекција заједничких материјала за рад 
http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/institutional/Mid-
dlesexUni05/MiddlesexUni05.pdf

2. Институт за истраживање на Cinghua 
универзитету, Шенсен (Кина) 
http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/overseas/RG301-
Middlesex.pdf
8 погледати референце [23]
9 CLD годишњи извештај у употреби OASiS 2004/5 
Семестри 1, 2.
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фор ма ци о них тех но ло ги ја и по бољ ша ва њем 
њи хо вог ква ли те та.

− Исти на чин за вр шног оце њи ва ња. DL 
сту ден ти су оце њи ва ни на исти на чин као и 
до ма ћи сту ден ти.

− Исте пре да ва че. Во ђе мо ду ла сно си ли 
су од го вор ност ка ко за до ма ће та ко и DL сту-
ден те.

− Исту по др шку. По што ни је би ло мо гу ће 
обез бе ди ти ре пли ку MU сту дент ских сер ви-
са на сва ком LSC-у, осо бље GC-а оства ри ло 
је ин тер фејс из ме ђу DL сту де на та и сер ви са 
на MU.

− Исти на чин упра вља ња и кон тро ле про-
це ду ра, ка ко је про пи са но од стра не QAA, 
HEF CE.

Хи брид но уче ње, на ста ва фо ку си ра на на 
сту ден та

− Омо гу ћи ла је ве ћу не за ви сност сту де на-
та и од го вор ност сту де на та за свој рад, та ко 
што је пре да ва чи ма да та уло га фа си ли та то ра а 
не ин струк то ра ко ји кон тро ли шу про цес уче-
ња, не го им пру жа ју по др шку у ра ду ужи во.

− Омо гу ћи ла је до ступ ност DL ма те ри ја ла 
за уче ње и сту ден ти ма у Бри та ни ји за уче ње 
пу тем по моћ них сред ста ва.

− По мо гла је у по др шци ве ли ког бро ја мо-
ду ла и сма њи ла тро шко ве до ста ве истих у 
Бри та ни ји.

− Успе шно је за др жа ла ни во и ака дем ска 
по стиг ну ћа ка ко ме ђу DL та ко и ме ђу сту ден-
ти ма у Бри та ни ји. 

Оста ли ус пе си про јек та
− Зна тан до при ност осни ва њу и ус по ста-

вља њу MU у зе мља ма Да ле ког ис то ка, на ро-
чи то фран ши зним про гра ми ма.

− Раз вој опе ра тив них и управ них про це ду-
ра на да љи ну за про гра ме у скла ду са бри тан-
ским обра зов ним си сте мом. Мно ге иде је GC 
ти ма при хва ти ли су уни вер зи те ти ши ром све-
та чи ме је олак ша но осни ва ње пр вог ино стра-
нуог MU фа кул те та у Ду ба иу. 

− Две успе шне кон тро ле QAA.
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