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На основу члана 43. став 51. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 201), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 21. марта 2018. године, усвојио је

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕРАЗМУС ПРОГРАМА УНИВЕРЗИТЕТА 
У БЕОГРАДУ

Универзитет у Београду је државна високошколска установа 
и научно-истраживачка институција посвећена академској 
изврсности. Универзитет је водећа институција високог образовања 
у региону, која се спремно суочава са изазовима савременог доба 
уз истовремено одржавање вредности националне традиције и 
наслеђа у мултикултуралном друштву. 

Мисија Универзитета у Београду је да обезбеди врхунско 
образовање и изузетно знање својим студентима, не само у смислу 
интелектуалног раста и развоја, већ у смислу раста и развоја 
људских квалитета и етичких вредности, да инспирише њихову 
жељу и склоност да буду предводници, да помера границе знања 
и високог образовања, да промовише интелектуално окружење 
које препознаје и уважава истинске вредности, и да поштује и 
прихвата људске различитости. Универзитет у Београду посвећен 
је истраживањима, напретку и просперитету, са циљем да постави 
највише стандарде у високом образовању, да вреднује и подстиче 
интелектуално и лично сазревање и да стимулише истинску 
посвећеност која служи добробити целог друштва. 

Универзитет у Београду је посвећен популаризовању своје 
студијске понуде и властите позиције као водеће међународне 
образовне дестинације у региону. УБ намерава да повећа број 
међународних и регионалних партнера и прошири сарадњу у 
истраживањима ради пoбољшања видљивости и угледа Универзитета. 
Следећи традицију отворености и свестан своје међународне 
репутације, географског положаја и потенцијала, Универзитет у 
Београду континуирано улаже напоре да промовише политику 
пријатељских и плодних академских односа са универзитетима 
широм света, као и да подстиче међународну размену студената, 
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наставних и ненаставних кадрова. Универзитет у Београду је усвојио 
Стратегију интернационализације Универзитета у Београду 2014. 
године. Стратегија интернационализације је омогућила лакше 
одређивање приоритета и даљег стратешког планирања са циљем 
побољшања квалитета и разноврсности истраживања, наставе и 
управљања на Универзитету. Остваривањем сарадње са изврсним 
институцијама широм света, УБ постаје конкурентнији, како у 
окружењу, тако и глобално. 

Током свог постојања, Универзитет у Београду је развијао и 
одржавао сарадњу са другим универзитетима и организацијама. 
Универзитет има билатералне споразуме са универзитетима 
на скоро сваком континенту и члан је више универзитетских 
удружења, као што су Асоцијација европских универзитета 
(EUA), Мрежа универзитета у европским престоницама (UNICA), 
Дунавска ректорска конференција (DRC), Мрежа универзитета и 
истраживачких центара јадранско-јонске регије (UNIADRION), 
Агенција франкофоних универзитета (AUF), Мрежа црноморских 
универзитета (BSUN) и  Мрежа ЦЕ7, неформална мрежа 
централно- и источно-европских универзитета која сарађује са 
Лигом европских истраживачких универзитета (LERU). 

Универзитет у Београду одабира академске партнере на 
основу академског квалитета и заједничких стратешких циљева. 
Чланице УБ самостално бирају своје партнере, на основу Стратегије 
интернационализације УБ. Основни принципи избора партнера су 
подједнаки на свим нивоима организације Универзитета: сарадња 
се остварује са партнерима са којима постоји заједнички интерес 
за посебне видове сарадње, као што су размена студената и 
запослених, заједничке иницијативе, компатибилност и квалитет 
студијских програма. Стратешки приоритет Универзитета је 
успостављање сарадње са институцијама које могу да остваре 
сарадњу са неколико чланица УБ. Универзитет жели да оствари 
сарадњу са комплементарним партнерима са заједничким 
академским интересовањима и на узајамно задовољство.

Иако глобално оријентисан, традиционални партнери УБ 
су универзитети у Европи и Северној Америци. Универзитет 
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обраћа посебну пажњу одржавању свеобухватних односа са 
универзитетима у региону југоисточне Европе и западног Балкана; 
УБ је у претходном периоду започео интензивнију сарадњу са 
универзитетима у Кини.  

Универзитет у Београду планира да удвостручи број 
међународних студената и истраживача у следећем петогодишњем 
периоду. Број иностраних студената и истраживача на УБ је мера 
статуса Универзитета као отворене и међународно препознате 
институције. У последње две године Универзитет у Београду је 
зебележио неравнотежу у броју долазећих и одлазећих мобилности. 
Европски универзитети примају више студената него што пошаљу 
на УБ. Универзитет очекује уравнотеженију размену када се 
квалификује за већи број Еразмус програма. 

Универзитет у Београду жели да привуче одличне студенте и 
научнике из иностранства. Присуство страних студената и научника 
доприноси динамичном и отвореном академском окружењу. УБ 
има стручну службу која пружа свеобухватну подршку страним 
студентима и научницима. Универзитет врло успешно сарађује 
са београдским огранком Еразмус мреже студената (Erasmus Stu-
dent Network). Универзитет такође обезбеђује својим студентима 
и запосленима међународну димензију студирања и деловања 
кроз повећану понуду студијских боравака, односно мобилности 
у иностранству. УБ пружа услуге професионалне оријентације 
студентима и запосленима који су заинтересовани за програме 
размене. Додатно, Универзитет у Београду препознаје и подржава 
међународну размену ненаставних кадрова, како долазак страних 
стручњака, тако и одлазак представника стручних служби 
Универзитета на мобилност. УБ подстиче све категорије академског 
особља на својим чланицама да учествују у програмима обуке у 
иностранству.

Универзитет у Београду организује 70 студијских програма на 
енглеском језику. Универзитет ће разматрати могућности увођења 
студијских програма на другим страним језицима. У овом тренутку 
Универзитет изводи један програм академских мастер студија на 
француском језику. За стране студенте, наставне и ненаставне 
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кадрове који долазе на УБ, могуће је учење српског језика у Центру 
за српски као страни језик Филолошког факултета. 

Један од стратешких приоритета Универзитета у Београду 
је успостављање и реализација дуплих, мулти и/ или заједничких 
студијских програма, посебно мастер и докторских студија, у 
областима где таква сарадња може да учврсти стратешку сарадњу у 
истраживањима и омогући боље и више међународно-оријентисано 
образовање. УБ учествује у неколико Еразмус Мундус заједничких 
мастер програма и успоставио је 7 студијских програма са дуплом 
дипломом. Универзитет је реализатор већег броја споразума о 
заједничком менторству (cotutelle) за студенте докторских студија. 
Планира се преиспитивање постојеће међународне сарадње на УБ 
са циљем остваривања боље сарадње у настави и истраживањима. 

Реализација Eразмус+ програма је указала на значај 
појединих питања као што су квалитет наставе, задржавање 
студената на студијама и могућности запошљавања студената 
после дипломирања. Учествовање у активностима програма ће 
унапредити квалитет и релевантност наставе на Универзитету у 
Београду и допринети бољој могућности запошљавања свршених 
студената. 

(Београд, 21.03.2018. године; Број: 06-1256/4-18)
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