
 
На основу става члана 42 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћен текст), 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08.07.2015. године,  усвојио је, 
 
 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 
 
 
 
Циљеви: 
 
I  повећати атрактивност образовне понуде Универзитета у Београду 
II створити стручњака способног да функционише у међународном окружењу 
 
I 

 
Р. бр. Назив акције Инструменти реализације Резултат акције Рок Носиоци акције 

1.  
Унети у постојеће акте одредбе 
релевантне за међународну сарадњу, 
интернационализацију и мобилност 

Доношење законских и 
подзаконских аката 

Боља подршка и 
реализација међународне 
сарадње 

2015. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

2.  
Заложити се за повећање средстава за 
област интернационализације високог 
образовања 

Обезбедити већу подршку 
кроз улагање у 
инфраструктуру и 
побољшање квалитета наставе 

Боље могућности 
студирања и 
истраживања 

2015. - 2016. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

3.  
Покренути иницијативе за 
додељивање већег броја стипендија 
страним студентима 

Кроз билатералну и 
мултилатералну сарадњу 
обезбедити већи број 
стипендија страним 
студентима 

Већи број страних 
студената – стипендиста 
Владе РС и страних 
Влада и држава 

2015. - 2016. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

4.  
Омогућити и повећати учешће 
финансијске подршке из 
међународних извора 

Повећати учешће у 
међународним програмима; 
омогућити студентске праксе 
у страним компанијама 

Већи број страних 
студената и заједничких 
истраживачких пројеката 

2015. - 2016. година Универзитет у Београду 



5.  Обезбедити увођење студентске визе Доношење законских и 
подзаконских аката 

Већи број страних 
студената 2015. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду, Министарство 
спољних послова, 
Министарство 
унутрашњих послова 

6.  
Повећати капацитете и утврдити 
стандарде за смештај страних 
студената 

Отварање студентских домова 
за смештај страних студената 

Квалитетнији смештај 
страних студената 2015. година  

7.  
Обезбедити усаглашавање 
студентских права и обавеза страних 
студената са домаћим студентима  

Доношење законских и 
подзаконских аката 

Иста права страних 
студената приликом 
студирања, права на 
субвенције за смештај, 
исхрану, здравствено 
осигурање, право на рад 
преко студентских и 
омладинских задруга 

2015. - 2016. година Универзитет у Београду 

8.  

Унапредити наставу на страном 
језику 

Утврдити детаљне 
информације о свим научно-
истраживачким и студијским 
програмима акредитованим на 
страном језику. Утврдити 
списак области који се могу 
реализовати у целини или 
делимично на страном језику 

Већи број студијских 
програма на страном 
језику 

2015. година Универзитет у Београду 

9.  
Пласирати понуду научно-
истраживачких и студијских програма 
на страном језику институцијама 
високог образовања у региону, 
Европи и свету 

Утврдити списак студијских 
програма акредитованих за 
наставу на енглеском или 
другом страном језику и 
припремити посебну 
информативну публикацију за 
пласирање у иностранству 

Боља обавештеност 
стране јавности о 
могућностима студирања 
на Универзитету у 
Београду 

2015. година Универзитет у Београду 

10.  Промовисати стварање  заједничких 
студијских програма  са иностраним 
универзитетима на свим нивоима 
студија 

Веће учешће у европским 
програмима намењеним 
заједничким студијским 
програмима 

Већи број заједничких 
студијских програма 2016. година Универзитет у Београду 

11.  
Побољшати квалитет услуга које се 
пружају страним студентима и 
наставницима 

Усавршавање и обука служби 
задужених за мобилност 

Побољшан квалитет 
процеса рада и 
процедура за долазак 
страних студената и 
наставника 

2016. година Универзитет у Београду 



12.  Убрзати процес признавања страних 
високошколских исправа за наставак 
образовања у складу са начелима 
Лисабонске конвенције 

Утврдити тачне рокове у 
којима се кандидату мора 
одговорити на захтев 

Већа ефикасност и 
једноставније процедуре 
за упис страних 
студената 

2015. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

13.  Организовати летње и зимске школе 
као потенцијални извор за 
регрутовање страних студената 

Организовати школе које као 
коначни исход имају ЕСПБ 
бодове 

Већи број страних 
студената  2016. година Универзитет у Београду 

14.  
Формирати базе података као 
саставни део информационог система 

Креирати базу података у 
сарадњи са факултетима и 
институтима о свим страним 
студентима и истраживачима 

Тачна евиденција о 
страним студентима 
школованим/на 
школовању у Србији 

2015. година Универзитет у Београду 

 
 
II 
 

Р. бр. Назив акције Инструменти реализације Резултат акције Рок Носиоци акције 

1.  

Прилагођавање постојећих аката и 
одредби релевантних за међународну 
сарадњу, интернационализацију и 
мобилност 

Дефинисати обавезни део 
мобилности и прозор 
мобилности 

Већи обим мобилности 
студената 2015. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

2.  Иновирати студијске програме у 
функцији интернационализације 

Усвајање студијских програма 
у складу са европским 
академским стандардима 
усклађеним са потребама 
тржишта рада у Србији 

Већа оспособњеност 
студената Универзитета 
у Београду за рад у 
међународном окружењу 

2016. година Универзитет у Београду 

3.  

Убрзати процес признавања страних 
високошколских исправа за наставак 
образовања у складу са начелима 
Лисабонске конвенције 

Утврдити тачне рокове у 
којима се кандидату мора 
одговорити на захтев 

Олакшан процес 
признавања страних 
високошколских исправа 

2015. година 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Универзитет у 
Београду 

4.  Убрзати процес именовања 
гостујућих професора 

Утврдити стандарде које 
треба да задовољи 
потенцијални гостујући 
професор 

Побољшана реализација 
студијских програма 
увођењем у наставу 
гостујућих професоре из 
иностранства 

2016. година Универзитет у Београду 

5.  
Побољшати припрему наставника и 
сарадника за држање наставе на 
страном језику 

Организовање курсева језика 
за специфичне области 

Висок ниво знања језика 
и боља реализација 
студијских програма на 
страном језику 

2015. - 2016. година Универзитет у Београду 

 


