
 На основу члана 42. став 51. Статута Универзитета у Београду 

(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 

167/12 и 172/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 

19. марта 2014. године, усвојио је  

 

 

СТРАТЕГИЈУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

1. УВОД: ОКВИР  

  

Настављајући традицију отворености према свету, Универзитет у 

Београду, имајући у виду  углед који ужива, свој географски положај и 

потенцијале, наставља са напорима на афирмацији политике 

пријатељских и конструктивних академских веза са универзитетима 

широм света, као и на унапређењу међународних размена наставника, 

студената и администрације. 

 

 

2. ЦИЉЕВИ: 

 

2.1 ОПШТИ: 

 

2.1.1 Укључивање Универзитета у Београду у савремене трендове 

међууниверзитетске сарадње у региону, Европи и свету и 

 

2.1.2 Формирање студента способног да делује у контакту са другим 

срединама и културама, 

 

кроз:  

а) студијске програме 

б) обезбеђивање могућности остваривања дела студијског програма у 

иностранству 

в) заједничке студијске програме академских и струковних студија, и 

то основних, мастер, специјалистичких и докторских студија са 

страним универзитетима 

г) довођење страних наставника и студената на Универзитет у Београду 

д) обавештавање стране академске јавности о конкурсима на 

Универзитету у Београд за наставничка места. Да би се подстакао 



долазак страних предавача и њихово ангажовање на Универзитету у 

Београду, руководство и стручне службе Универзитета, у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, уложиће 

напоре да се обезбеде повољни услови за смештај 

 

ђ) обуку административног особља за рад са страним студентима и 

наставницима. 

 

 

2.2 ПОСЕБНИ: 

 

2.2.1 стварање већих могућности за размену наставника и студената, 

укључујући и запошљавање страних наставника, како би се обезбедила 

интернационална димензија у студијским програмима, њиховом 

извођењу и професионалном развоју наставника и студената 

2.2.2 јачање веза са бившим студентима Универзитета у  Београду из 

иностранства  кроз јачање алумни удружења 

2.2.3 образовање студента компетентног на међународном нивоу у 

својој научној дисциплини 

 

3. ЗАДАЦИ: 

 

3.1. 

3.1.1 Указати на значај интернационализације 

3.1.2 Обезбедити одговарајућу финансијску подршку за 

интернационализацију 

3.1.3 Обезбедити одговарајућу евалуацију потенцијалних партнерских 

институција 

3.1.4 Развити институционалне и организационе оквире за 

интернационализацију 

3.1.5 Обезбедити координацију интернационализације на целом 

Универзитету 

 

3.2.  

3.2.1 Обезбедити интернационализацију студијских програма 

3.2.2 Повећати број студијских програма на енглеском и другим 

страним језицима 

3.2.3 Припремити студенте за међународне професије 

3.2.4 Укључити елементе међународног у постојеће студијске програме 

3.2.5 Развити и подржати интердисциплинарне програме 



3.2.6 Подржати и унапредити учење страних језика као саставног дела 

напора у правцу интернационализације 

 

3.3. 

3.3.1 Привући већи број страних студената, како основних тако и 

мастер и докторских студија. Да би се овај задатак остварио, неопходно 

је уложити напоре који се огледају у: 

- увођењу студентске визе за странце  

- обезбеђивању довољног броја места у студентским домовима и 

обезбеђивању смештаја у приватном аранжману преко одговарајуће 

агенције која би гарантовала унапред утврђен стандард и цене 

смештаја 

- решавању питања здравственог осигурања за стране студенте. 

- обезбеђивању адекватног простора за друштвено окупљање 

страних студената као што је у прошлости био Клуб међународног 

пријатељства 

- увођење централизованог система евиденције страних студената на 

Универзитету у Београду  кроз алумни удружења које би обезбедило 

праћење њихове каријере по повратку у земљу порекла. 

Краткорочни циљ Универзитета у наредне три године мора бити да 

најмање 5% уписаних студената буду страни држављани а да 

дугорочно 10% уписаних студената буду странци. Позиција 

Универзитета у Београду на светским ранг листама универзитета  

чини нашу институцију привлачном за потенцијалне студенте из 

региона  и земаља Африке и Азије.  

Не мање значајно је и рационално утврдити цену коштања студија за 

странце јер она мора бити реална али и доступна студентима из 

иностранства.   

 

3.3.2 Интензивирати рекламирање студија на Универзитету у Београду 

3.3.3 Обезбедити страним студентима одговарајућу подршку за 

успешно завршавање студија на Универзитету у Београду 

3.3.4 Развити службе за прихват већег броја страних студената 

 

4. ЗАКЉУЧАК: 

 

Имајући све наведено у виду, Ректорат и надлежне службе обавезују се 

да: 

4.1 Унапређују и одржавају односе сарадње са страним универзитетима 

и међународним институцијама. 



4.2 Представљају Универзитет по свим питањима која садрже елемент 

иностраности  

4.3 Сарађују у формулацији, апликацији и представљању пројеката 

међународног карактера 

4.4 Идентификују, анализирају и шире информације о међународној 

сарадњи 

4.5 Координирају и прате учешће Универзитета у разним мрежама, 

конзорцијумима, асоцијацијама и институцијама међународне сарадње 

и ажурирају одговарајуће информације 

4.6 Пружају подршку одговорним службама за међународну мобилност 

наставника, студената и осталим службама на Универзитету и 

координирају активностима које су у њиховој надлежности. 

4.7 Организују заједно са надлежним службама међународне 

конференције на нивоу Универзитета и посете представника страних 

универзитета и међународних институција.  

4.8 Факултети и институти Универзитета у Београду остварују своје 

програме међународне сарадње и обезбеђују учешће у међународним 

пројeктима у координацији са Ректоратом и надлежним службама.  
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