
 

 
Жабљачка 12 I 11000 Београд, Србија I тел: 011 33 42 430 I мејл: office@tempus.ac.rs 

Могућности за високо образовање 
Еразмус+ програм пружа могућност високошколским установама да учествују у пројектима 
мобилности и шаљу студенте, као и наставно и ненаставно особље на високошколским 
установама у друге европске земље или да учествују у пројектима међународне сарадње. 

Установе из Србије могу да имају улогу координатора, односно подносиоца пројектне пријаве или 
партнера на пројекту. 

Високошколским установама су доступне следеће могућности за учешће у програму: 

1. КА1 Пројекти мобилности – У оквиру ових пројеката, установе могу да пошаљу студенте и 
запослене на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од 
програмских земаља или могу да организују различите активности долазних мобилности за 
партнерске институције. За студенте и запослене у установама високог образовања доступни су 
пројекти физичке, као и комбиноване (делом виртуелне делом физичке) мобилности са циљем 
јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном 
простору. 

2. КА2 Партнерства у области високог образовања омогућавају установама да учествују у 
пројектима међународне сарадње, да ојачају своје капацитете и произведу иновативне резултате. 

3. Еразмус Мундус пројекти имају за циљ подстицање изврсности и интернационализације 
високошколских установа путем студијских мастер програма, које заједнички изводе и заједнички 
признају високошколске установе у Европи, а отворени су и за установе у другим земљама широм 
света. 

4. Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника имају за циљ стварање европских 
партнерстава између институција које се баве образовањем и обукама наставника. Очекује се да 
развој ових академија повећа интересовање за наставничку професију и да осигура 
висококвалитетно почетно образовање наставника, али и њихов континуирани професионални 
развој. 

5. Жан Моне активности у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у 
настави и истраживању за области студија Европске уније широм света. Овим пројектима се 
подстиче дијалог између академског света и креатора европских политика. 

6. Савези за образовање и предузећа су двогодишњи или трогодишњи међународни пројекти који 
се спроводе у сарадњи између високошколских установа, установа стручног образовања и обука, 
као и јавних и приватних предузећа, невладиних организација и др. у којима партнери постављају 
заједничке циљеве и заједнички раде на подстицању иновација, развоју нових вештина, 
покретању иницијатива и предузетничког духа и размишљања. 


