
На основу 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., 

усвојио је, 
 

 

АКЦИОНИ ПЛАН МОБИЛНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Да би се стратегија мобилности могла спровести на задовољавајући и сврсисходан начин 
потребно је пре свега:  

- Извршити анализу досадашње праксе у домену слања наших студената у иностранство и 
прихвата студената из иноостранства код нас. Анализу ће извршити Сектор за међународну 
сарадњу у првом семестру 2016. на основу анкете која ће се спровести на факултетима 
Универзитета у Београду,  а по могућности и интервјуа са студентима који су користили 
стипендије.  

- По завршеној анализи из претходног става формулисати дијагнозу стања и утврдити шта је 
позитивно у досадашњој пракси и које су препреке и сметње на путу остваривања мобилности. На 
основу закључака овог документа Сектор за међународну сарадњу израдиће посебан списак 
задатака. Рок: 1.06.2016.   

- Идентификовати предности студирања на Универзитету у Београду и слабости у међународном 
позиционирањну Универзитета у Београду; Сектор за наставу Универзитета у Београду понудиће 
Сенату материјал који ће критички сагледати предности и недостатке студирања на Универзитету 
у Београду. Материјал ће бити размотрен на седници проширеног ректорског колегијума. Рок: 
друга половина децембра 2015.    

-  Усвојити конкретне мере које би се предложиле надлежним министарствима Републике Србије 
у циљу побољшања ситуације. Конкретне мере се састоје из: 

- Унапређења система информисања  у домену међународне мобилности. Потребно је 
обезбедити средства за пропагандне материјале: општи о Универзитету у Београду, студијски 
програми на српском, студијски програми на енглеском језику, мастер и докторске студије. Рок : 
крај априла 2016.  

- Усвајања измена у понуди Универзитета у Београду са циљем да се повећа привлачност  
студирања на факултетима Универзитета у Београду. Рок: јун 2016.  

- Развој структура за подршку на нивоу факултета или групе факултета са циљем подршке 
програмима међународне мобилности  током 2016. 

- Утврдити које измене су неопходне у административној процедури која се односи на 
упис, боравак и услове за студирање студената у мобилности. Задужен Сектор за међународну 
сарадњу. Рок: април 2016.  



- Ангажовати локалну самоуправу у реализацији мобилности страних студената, остварити 
сусрете са представницима локалне самоуправе, ректор на нивоу града, проректори и декани на 
нивоу општина. Рок: прво тромесечје 2016. 

- Решити проблем смештаја страних студената.  Контактирати Центар за студентски 
стандард и агенција које се баве изнајмљивањем станова. Поставити проблем на нивоу градских 
власти. Рок: последње тромесечје 2015.   


