
Подршка 
интернационализацији 
високог образовања 
професионализацијом 
услуга намењених мобилном 
академском особљу 

Током последње деценије, 
велики број универзитета у Централној 
и Југоисточној Европи је напредовао 
у развоју услуга и професионалних 
капацитета за подршку мобилности 
студената дипломских и мастер 
студија. Услуге студентима докторских 
студија и истраживачима који 
бораве у кратком или средњем 
року нису развијане истом брзином 
или у истом обиму. Са растућом 
амбицијом институција високог 
образовања у овом региону ка 
интернационализацији, створила се 
потреба за стратешким приступом 
у развоју гостопримства и у даљој 
професионализацији услуга 
намењених овим циљним групама.

Erasmus+ UniWeliS 
пројекат који финансира Европска 
Унија ће развити практичне алате који 
ће помоћи овом развоју, узимајући 
у обзир специфичне околности 
функционисања институција високог 
образовања у свакој од земаља 
циљног региона и користећи прилику 
стварања синергија са већ постојећим 
мрежама за подршку мобилности 
формираних на институционалном, 
локалном или националном нивоу 
(нпр. EURAXESS мрежа).

 Мобилни истраживачи: Поделите са нама своје 
искуство академске мобилности у анкети која ће се 
спровести у пролеће 2021. године

 Административно особље у институцијама 
високог образовања: Поделите са нама своје 
потребе за обуком и изазове у низу интервјуа са 
особљем институција високог образовања који ће се 
организовати током пролећа 2021. године

 Институције високог образовања: Испробајте 
наш оквир модела услуга и истражите програм обуке 
намењен административном особљу и менаџменту 
институција високог образовања

 Остали актери: Придружите нам се на различитим 
догађајима да бисте сазнали више о исходима нашег 
рада и препорукама 

Успешна интеграција гостујућих истраживача је један 
од кључних фактора изградње заиста интернационализованих 
институција високог образовања. Гостујући студенти докторских 
студија и истраживачи ће искусити ефекте мобилности и дати 
пун допринос тимовима у којима раде, само уколико су добили 
квалитетну подршку, пре њиховог доласка, током па чак 
и након боравка мобилности. Институције високог образовања 
које су способне да такву подршку понуде ће бити успешније 
у привлачењу и задржавању талената.

Како да допринесете или 
ступите у контакт са нама:

uniwelis.saia.sk
uniwelis@saia.sk

https://uniwelis.saia.sk/
mailto:uniwelis%40saia.sk?subject=


Идентификација препрека мобилности 
гостујућег академског особља и уочавање 
проблема у институцијама

Свеобухватан програм обуке који укључује 
и online верзију 

Радионице и конференција

Стратешки оквир модела услуга за подршку 
мобилности, добре праксе и online алат за 
планирање

 Детаљна анализа постојећих баријера 
и специфичних потреба гостујућих 
студената докторских студија 
и истраживача

 Обимна анализа постојећих баријера 
за мобилност на националном 
и институционалном нивоу

 Идентификација потреба за обуком 
особља за подршку и менаџмента 
институција високог образовања

 Главни закључци и препоруке лидерима 
институција и креаторима политике високог 
образовања

 Предложене мере и активности су преточене 
у свеобухватан програм обуке намењен 
административном особљу и менаџменту 
институција високог образовања

 Online курс за обуку административног 
особља и менаџмента институција високог 
образовања са бесплатним приступом 
материјалима

 Националне радионице за запослене у институцијама високог образовања 
и друге кључне актере у Бугарској, Пољској и Србији 

 Међународна конференција у Словачкој за институције високог образовања 
у Централној и Југоисточној Европи, као и друге Европске институције активне 
у промоцији интернационализације високог образовања 

 Препоручене услуге и активности 
за имплементацију институционалних 
стратегија усмерених ка гостујућим 
студентима докторских студија 
и истраживачима

 Online апликација која омогућава 
интерактивно коришћење оквира у пракси

 Анализа литературе
 Отворена анкета намењена 

гостујућим студентима 
докторских студија 
и истраживачима

 Интервјуи са 
административним 
и менаџерским особљем 
у високом образовању 
у 10 земаља Централне 
и Југоисточне Европе

 Међународна обука 
намењена учесницима 
пројекта

 Преглед добрих пракси 
у Европи

 Тестирање оквира

Главни исходи 
и активности

02.

03.

04.

01.

Ко су учесници 
пројекта?

Пројекат окупља шест партнера 
из пет земаља који ће удружити 
снаге ка остварењу предвиђених 
циљева. Међу партнерима се налазе 
три универзитета, две агенције 
за финансирање мобилности, као 
и Европска федерација националних 
организација за подршку 
интернационализацији институција 
високог образовања.

Трајање пројекта:
Новембар 2020 – Јун 2023

SAIA, n. o., Словачка академска 
информативна агенција, 

Словачка
www.saia.sk

Асоцијација  
за академску сарадњу,  

Белгија
https://aca‑secretariat.be

Национална агенција 
за академску размену, 

Пољска
https://nawa.gov.pl/en/

Универзитет у Нишу, 
Србија

www.ni.ac.rs

„St. Kliment Ohridski“ 
у Софији, Бугарска
www.uni‑sofia.bg

 „Comenius“ 
у Братислави, Словачка 

https://uniba.sk
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