
 

УЧЕШЋЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
ИЗ СРБИЈЕ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИМА 

Пројекти одобрени за финансирање 2019. и 2020. године 

 

  

8. ОКТОБАР, 2021. ГОДИНЕ 
      

Фондација Темпус 



   

Садржај: 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТИМА МОБИЛНОСТИ И САРАДЊЕ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА ...................................................................................... 1 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У 2019. И 2020. ГОДИНИ ............................................................. 2 

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ КА103 ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ ....................................................................................................................................... 2 
Резултати конкурсног рока за КА103 пројекте за 2019. годину ......................................................................................................................................... 3 
Резултати конкурсног рока за КА103 пројекте за 2020. годину ......................................................................................................................................... 6 

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ КА107 ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ ..................................................................................................................................... 10 
Резултати конкурсног рока за КА107 пројекте за 2019. годину ....................................................................................................................................... 12 
Резултати конкурсног рока за КА107 пројекте за 2020. годину ....................................................................................................................................... 14 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У 2019. И 2020. ГОДИНИ .................................................................. 17 

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКИХ ПАРТНЕРСТАВА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ .................................................................................................... 17 
ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКИХ ПАРТНЕРСТАВА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ .................................................................................................... 24 
ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПАРТНЕРСТАВА ЗА ПОДРШКУ У ДИГИТАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ ............................................................................................... 38 

- ПРОЈЕКАТ ”A PRACTICAL TOOLKIT FOR INTEGRATING ELEARNING IN HIGHER EDUCATION CURRICULA” СЕ ФОКУСИРА НА ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА 
НАСТАВНОГ ОСОБЉА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, АКАДЕМИКА, НА ИНТЕГРИСАЊЕ Е-УЧЕЊА У КУРСЕВЕ, НА ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ И 
ВРЕДНОСТИ ИНТЕГРИСАЊА Е-УЧЕЊА У ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, КАО И НА ПОБОЉШАЊЕ ПОНУДЕ КВАЛИТЕТНИХ МОГУЋНОСТИ У ОКВИРУ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА. НА ПРОЈЕКТУ УЧЕСТВУЈЕ 7 УСТАНОВА, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ КООРДИНАТОР ИЗ РУМУНИЈЕ, А ПАРТНЕРИ СУ ИЗ ГРЧКЕ, СРБИЈЕ, ШПАНИЈЕ, 
КИПРА И ИТАЛИЈЕ.......................................................................................................................................................................................................... 44 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА .............................................................................................................................. 48 

ЖАН МОНЕ АКТИВНОСТИ ..................................................................................................................................................................................................................... 50 
Жан Моне активности одобрене у 2019. години................................................................................................................................................................. 50 
Жан Моне активности одобрене у 2020. години................................................................................................................................................................. 53 

САВЕЗИ ЗНАЊА ................................................................................................................................................................................................................................... 56 
Савези знања одобрени 2019. године .................................................................................................................................................................................... 57 
Савези знања одобрени 2020. године .................................................................................................................................................................................... 58 

ПРОЈЕКТИ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ................................................................................................................................................................... 59 
Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени 2019. године ........................................................................................................... 60 
Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени 2020. године ........................................................................................................... 61 

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ .................................................................................................................................................................................................................... 64 
 

  



 1 

Основне информације о пројектима мобилности и сарадње Еразмус+ програма  
 

Од конкурсног рока за 2019. годину, Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица. Услед промене статуса 

земље, високошколске установе и друге организације активне у области високог образовања су у конкурсним роковима за 

2019. и 2020. годину могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери у свим 

релевантним пројектима, без ограничења. У зависности од тога да ли се пројекти одобравају на националном (од стране 

Еразмус+ националних агенција) или европском нивоу (од стране Извршне агенције Европске комисије), Еразмус+ пројекти 

сарадње могу бити децентрализовани или централизовани.  

 

Земље које учествују у Еразмус+ програму се деле на програмске (Programme countries) и партнерске (Partner countries). У 

програмске земље спадају земље Европске уније, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Луксембург, Северна Македонија, 

Турска, и Србија, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено ограничено учешће у Програму.  

 

Децентрализовани пројекти су они пројекти који се одобравају на националном нивоу, од стране Еразмус+ Националних 

агенција. Децентрализовани пројекти у области високог образовања који се одобравају за финансирање на националном нивоу 

су: 

- пројекти мобилности између програмских земаља,  

- пројекти мобилности између програмске и партнерских земаља,  

- стратешка партнерства у високом образовању. 

 

Централизовани пројекти сарадње су они пројекти који се одобравају на европском нивоу, од стране Извршне агенције 

Европске комисије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). У њих се сврставају следећи пројекти у 

области високог образовања:  

- пројекти Европских универзитета,  

- Еразмус Мундус мастер заједнички програми,  

- пројекти изградње капацитета у високом образовању,  

- Жан Моне програм. 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en


   

Децентрализовани пројекти мобилности у области високог образовања у 2019. и 2020. 

години 
 

Пројекти мобилности у области високог образовања подржавају мобилност студената и мобилност запослених на 

високошколским установама како из програмских, тако и из партнерских земаља. 

 

У оквиру програма Еразмус+ постоји разлика између пројеката мобилности између две програмске земље (нпр. Француске и 

Немачке), који су резервисани за високошколске установе из програмских земаља, и пројеката мобилности између једне 

програмске и једне партнерске земље. 

 

Пројекти који подржавају мобилност између две програмске земље су КА103 пројекти, док су пројекти који подржавају 

мобилност између једне програмске и једне или више партнерских земаља КА107 пројекти. 

 

Обе врсте пројеката подносе искључиво самосталне високошколске установе носиоци Еразмус повеље за високо образовање 

Националној агенцији из своје земље. Високошколске установе у овим пројектима од тренутка промене статуса земље у 

програмску земљу, могу бити искључиво координатори нових пројеката мобилности. 

 

Преглед одобрених КА103 пројеката мобилности у 2019. и 2020. години 
 

Специфичност конкурсних рокова за 2019. и 2020. годину за КА103 пројекте мобилности између две програмске земље јесте 

да су основни критеријуми за њихову селекцију, уз правовремено подношење пријаве од стране самосталне високошколске 

установе која је носилац Еразмус повеље за високо образовање, били величина самосталне високошколске установе (број 

студената и запослених наведен у пријавама за Еразмус повељу) и расположива средства за конкретни конкурсни рок.   

 

Додатно, КА103 пројектни финансирају искључиво одлазне мобилности студената и запослених из Србије у друге 

програмске земље, уз изузетак да постоји могућност и довести гостујућег предавача из неке програмске земље, што се ређе 

дешава, пошто се установе најчешће одлучују да на мобилности пошаљу своје студенте и запослене. 

 

Још једна специфичност КА103 пројеката јесте у томе што одобрене мобилности како запослених, тако и студената, могу бити 

спроведене са било којом програмском земљом и било којом високошколском установом која је носилац Еразмус повеље за 

високо образовање, али и другим типом установа/организација из програмских земаља. Наиме, подносиоци пројектних пријава 



   

у пријавама не наводе конкретне установе нити државе са којима би се мобилности спроводиле, већ искључиво наводе број и 

тип мобилности које желе да спроведу са програмским земљама.  

 

Самим тим, статистика везана за број мобилности везана за одређену државу и одређене високошколске установе може бити 

видљива тек по завршетку спровођења КА103 пројеката. С обзиром да су први КА103 пројекти одобрени 2019. године, а 

спровођење већине одобрених пројеката продужено због пандемије вируса корона, крај ових пројеката се очекује тек 2022. 

године. 

 

У 2019. години поднета је 21 пројектна пријава и исти број пројеката је био и одобрен. Укупан износ средстава одобрених за 

тај конкурсни рок износио је 2.295.059 евра. Укупан број одобрених студентских мобилности је 661, док је бро одобрених 

мобилности запослених 297. 
 

У 2020. години поднето је 32 пројектне пријаве, док је 31 пријава испуњавала формалне критеријуме и била одобрена за 

финансирање. Укупан износ средстава одобрених за тај конкурсни рок износио је 2.283.607 евра. Укупан број одобрених 

студентских мобилности је 694, док је мобилности запослених 316. 

 

При обрачуну броја додељених мобилности и њиховом трајању, узима се у обзир просечно трајање мобилности које су 

установе дефинисале у пројектним пријавама у сваком конкурсном року. Међутим, установе нису у обавези да се држе 

наведеног просечног трајања мобилности, већ су у обавези да организују мобилности у трајању које је дато у Програмском 

водичу за конкретни конкурсни рок. У овим пројектима је најважније да се установе труде да организују одобрени број 

мобилности (или бар приближан број мобилности) у трајању које је дефинисано Програмским водичем, а које може бити 

организовано коришћењем одобрених средстава. 

 

Резултати конкурсног рока за КА103 пројекте за 2019. годину 

 

У 2019. години поднета је 21 пројектна пријава и исти број пројеката је био и одобрен. Укупан износ средстава одобрених за 

тај конкурсни рок износио је 2.295.059 евра. 

 

Тражен број мобилности у 21 пројектној пријави био је 3531, док је укупно одобрено 958 мобилности, тј. 27,1%.  

 

Преглед тражених и одобрених мобилности по свим врстама, заједно са процентом одобрених мобилности, налази се у табели 

испод. 

 



   

Преглед одобрених у односу на тражене мобилности између програмских земаља – 2019. година 

Тип мобилности 
Тражен број мобилности 

у пројектним пријавама 

Одобрен број 

мобилности 

Проценат одобрених 

мобилности у односу на 

тражене 

Студентска мобилност ради студирања 1596 625 39,2% 

Студентска мобилност ради обављања стручне 

праксе 
149 36 24,2% 

Мобилност запослених ради држања наставе 1037 167 16,1% 

Мобилност запослених ради усавршавања 749 130 17,4% 

Укупно 3531 958 27,1% 

 

 

Као што је раније наведено, додељена средства су пропорционална величини установе (број студената и запослених), те је тако 

Универзитету у Београду одобрен највећи буџет, затим Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, па Универзитету 

у Крагујевцу. 

 

Детаљан преглед буџета за сваку самосталну високошколску установу се налази у табели испод. 

 
Пројекти мобилности између програмских земаља – 2019. година 

Редни 

број 
Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрен износ (ЕUR) 

1 2019-1-RS01-KA103-000595 Универзитет у Београду 969.758,00 

2 2019-1-RS01-KA103-000505 Универзитет у Новом Саду 531.954,00 

3 2019-1-RS01-KA103-000495 Универзитет у Нишу 259.180,00 

4 2019-1-RS01-KA103-000493 Универзитет у Крагујевцу 204.439,00 



   

5 2019-1-RS01-KA103-000588 Мегатренд универзитет, Београд 81.674,00 

6 2019-1-RS01-KA103-000481 Универзитет Сингидунум 69.248,00 

7 2019-1-RS01-KA103-000590 Универзитет уметности у Београду 51.258,00 

8 2019-1-RS01-KA103-000746 Метрополитан универзитет, Београду 18.927,00 

9 2019-1-RS01-KA103-000496 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 13.936,00 

10 2019-1-RS01-KA103-000567 Универзитет Едуцонс у Сремској Каменици 13.701,00 

11 2019-1-RS01-KA103-000500 Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 11.959,00 

12 2019-1-RS01-KA103-000684 Висока пословна школа струковних студија, Лесковац 10.972,00 

13 2019-1-RS01-KA103-000484 
Висока школа струковних студија – Београдска политехника, 

Београд 
10.217,00 

14 2019-1-RS01-KA103-000608 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 10.217,00 

15 2019-1-RS01-KA103-000554 Висока школа струковних студија, Ужице 10.217,00 

16 2019-1-RS01-KA103-000659 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре – Сирмиум, Сремска Митровица 
6.309,00 

17 2019-1-RS01-KA103-000586 Висока техничка школа струковних студија, Суботица 5.650,00 

18 2019-1-RS01-KA103-000521 
Висока спортска и здравствена школа струковних студија, 

Београд 
4.567,00 

19 2019-1-RS01-KA103-000482 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“, Вршац 
4.567,00 

20 2019-1-RS01-KA103-000533 Универзитет у Новом Пазару 4.567,00 



   

21 2019-1-RS01-KA103-000688 Висока школа социјалног рада, Београд 1.742,00 

Укупно: 2.295.059,00 EUR 

Укупан број одобрених студентских и мобилности запослених је приказан у табели испод. На основу израженог трајања 

мобилности у пројектним пријавама, просечно трајање тражених мобилности је било: 

- 5 месеци за студентске мобилности ради студирања, 

- 3 месеца за студентске мобилности ради обављања стручне праксе, 

- 7 дана за мобилности запослених ради држања наставе, 

- 7 дана за мобилности запослених ради усавршавања.  

 

Међутим, установе нису у обавези да се држе наведеног просечног трајања мобилности, већ су у обавези да организују 

мобилности у трајању које је дато у Програмском водичу за конкретни конкурсни рок. У овим пројектима је најважније да се 

установе труде да организују одобрени број мобилности (или бар приближан број мобилности) у трајању које је дефинисано 

Програмским водичем, а које може бити организовано коришћењем одобрених средстава. 

 

Укупан број одобрених студентских мобилности је 661, док је број мобилности запослених 297. 

 
Мобилности студената и наставног особља из Србије у програмске земље (КА103)  

Конкурсни рок 

за 2019. 

годину 

Број одобрених 

пројеката 

мобилности 

Студенти Наставно особље 

Студенти и 

наставно 

особље 

Студенти за 

мобилности 

ради студирања 

Студенти за 

мобилности 

ради обављања 

праксе 

Укупно 

Наставно 

особље ради 

држања 

наставе 

Наставно 

особље ради 

усавршавања 

Укупно Укупно 

21 625 36 661 167 130 297 958 

 

Резултати конкурсног рока за КА103 пројекте за 2020. годину  

 

У 2020. години поднето је 32 пројектне пријаве, док је 31 пријава била испуњавала формалне критеријуме и била одобрена за 

финансирање. Укупан износ средстава одобрених за тај конкурсни рок износио је 2.283.607 евра. 



   

 

Тражен број мобилности у 31 пројектној пријави био је 2994, док је укупно одобрено 1010 мобилности, тј. 33,7%.  

 

Преглед тражених и одобрених мобилности по свим врстама, заједно са процентом одобрених мобилности, налази се у табели 

испод. 

 
Преглед одобрених у односу на тражене мобилности између програмских земаља – 2020. година 

Тип мобилности 
Тражен број мобилности у 

пројектним пријавама 
Одобрен број мобилности 

Проценат одобрених мобилности у 

односу на тражене 

Студентска мобилност ради 

студирања 
1298 602 46,4% 

Студентска мобилност ради 

обављања стручне праксе 
178 92 51,7% 

Мобилност запослених ради 

држања наставе 
870 167 19,2% 

Мобилност запослених ради 

усавршавања 
648 149 23% 

Укупно 2994 1010 33,7% 

 

Као што је раније наведено, додељена средства су пропорционална величини установе (број студената и запослених), те је тако 

и у конкурсном року за 2020. годину Универзитету у Београду одобрен највећи буџет, затим Универзитету у Новом Саду, 

Универзитету у Нишу, па Универзитету у Крагујевцу. 

 

Детаљан преглед буџета за сваку самосталну високошколску установу се налази у табели испод. 

 

Пројекти мобилности између програмских земаља – 2020. година 

Редни 

број 
Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрен износ (ЕUR) 

1 2020-1-RS01-KA103-065092 Универзитет у Београду 895.068,00 

2 2020-1-RS01-KA103-065048 Универзитет у Новом Саду 490.290,00 

3 2020-1-RS01-KA103-065136 Универзитет у Нишу 239.520,00 



   

4 2020-1-RS01-KA103-065047 Универзитет у Крагујевцу 187.079,00 

5 2020-1-RS01-KA103-065227 Универзитет Сингидунум 62.521,00 

6 2020-1-RS01-KA103-065040 Универзитет уметности у Београду 44.057,00 

7 2020-1-RS01-KA103-065099 Универзитет привредна академија у Новом Саду 41.810,00 

8 2020-1-RS01-KA103-065105 Академија струковних студија, Београд 41.642,00 

9 2020-1-RS01-KA103-065247 Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац 29.396,00 

10 2020-1-RS01-KA103-065098 Универзитет “Унион” Београд 27.685,00 

11 2020-1-RS01-KA103-065298 Универзитет одбране у Београду 23.730,00 

12 2020-1-RS01-KA103-065228 
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних 

студија, Београд 
23.310,00 

13 2020-1-RS01-KA103-065053 
Београдска академија пословних и уметничких струковних 

студија 
23.278,00 

14 2020-1-RS01-KA103-065121 Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац 19.042,00 

15 2020-1-RS01-KA103-065310 Метрополитан универзитет у Београду 18.645,00 

16 2020-1-RS01-KA103-065266 Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш 15.962,00 

17 2020-1-RS01-KA103-065176 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 12.656,00 

18 2020-1-RS01-KA103-065132 
Академија васпитачко-медицинских струковних студија, 

Крушевац 
12.317,00 

19 2020-1-RS01-KA103-065117 Академија струковних студија Шабац 11.074,00 



   

20 2020-1-RS01-KA103-065054 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 10.057,00 

21 2020-1-RS01-KA103-065107 
Висока школа за пословну економију и предузетништво, 

Београд 
9.492,00 

22 2020-1-RS01-KA103-065046 Висока школа струковних студија Ужице 8.490,00 

23 2020-1-RS01-KA103-065066 Висока техничка школа струковних студија, Суботица 5.989,00 

24 2020-1-RS01-KA103-065045 Универзитет у Новом Пазару 4.746,00 

25 2020-1-RS01-KA103-065056 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Новом Саду 
4.662,00 

26 2020-1-RS01-KA103-065033 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Вршац 
4.407,00 

27 2020-1-RS01-KA103-065083 Висока школа модерног бизниса, Београд 4.407,00 

28 2020-1-RS01-KA103-065035 
Висока спортска и здравствена школа струковних студија, 

Београд 
4.365,00 

29 2020-1-RS01-KA103-065044 Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 3.164,00 

30 2020-1-RS01-KA103-065161 Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд 3.164,00 

31 2020-1-RS01-KA103-065034 Висока школа социјалног рада, Београд 1.582,00 

Укупно: 2.283.607,00 EUR 

 

Укупан број одобрених студентских и мобилности запослених је приказан у табели испод. На основу израженог трајања 

мобилности у пројектним пријавама, просечно трајање тражених мобилности је било: 

- 5 месеци за студентске мобилности ради студирања, 

- 2 месеца за студентске мобилности ради обављања стручне праксе, 

- 6 дана за мобилности запослених ради држања наставе, 



   

- 6 дана за мобилности запослених ради усавршавања. 

 

Као што је раније наведено, установе нису у обавези да се држе наведеног просечног трајања мобилности, већ су у обавези да 

организују мобилности у трајању које је дато у Програмском водичу за конкретни конкурсни рок. У овим пројектима је 

најважније да се установе труде да организују одобрени број мобилности (или бар приближан број мобилности) у трајању које 

је дефинисано Програмским водичем, а које може бити организовано коришћењем одобрених средстава. 

 

Укупан број одобрених студентских мобилности је 694, док је мобилности запослених 316. 

 
Мобилности студената и наставног особља из Србије у програмске земље (КА103)  

Конкурсни рок 

за 2019. 

годину 

Број одобрених 

пројеката 

мобилности 

Студенти Наставно особље 

Студенти и 

наставно 

особље 

Студенти за 

мобилности 

ради студирања 

Студенти за 

мобилности 

ради обављања 

праксе 

Укупно 

Наставно 

особље ради 

држања 

наставе 

Наставно 

особље ради 

усавршавања 

Укупно Укупно 

31 602 92 694 167 149 316 1010 

 
 

Преглед одобрених КА107 пројеката мобилности у 2019. и 2020. години 
 

Пројектне пријаве за КА107 пројекте мобилности између једне програмске и једне или више партнерских земаља садрже 

детаљне информације о земљама и установама са којима је планирана сарадња. Наиме, подносиоци пројектне пријаве су у 

обавези да објасне, опишу и оправдају планиране мобилности са сваком партнерском државом и установама из њих. Ове 

пројектне пријаве прегледају спољни оцењивачи и додељују бодове на основу квалитета садржаја пријаве.  

 

Самим тим, у овим пројектима постоје два основна критеријума за расподелу средстава: 

- Ранг листа формирана према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања 

испуњености критеријума квалитета;  

- Расположива средства за конкретни конкурсни рок уз поштовање одређених географских ограничења дефинисаних 

Програмским водичем за сваки конкурсни рок. 

 



   

Додатни критеријум који се поштује при селекцији и дефинисању буџета КА107 пројеката јесте и предвиђен буџет за одређене 

коверте и прозоре у којима су груписане партнерске земље. Наиме, сваке године је унапред познато колико средстава је могуће 

доделити за мобилности са партнерским земљама.  

 

Специфичност КА107 пројеката огледа се и у томе што они финансирају како одлазне мобилности студената и запослених из 

Србије у партнерске земље, тако и долазне мобилности студената и запослених из партнерских земаља у Србију. 

 

У конкурсном року за 2019. годину укупно је поднето 14 пројектних пријава, од чега је 13 пројектних пријава испунило 

критеријуме формалне прихватљивости. За финансирање је одабрано 8 пројеката самосталних високошколских установа са 

укупним буџетом од 634.281 евра. 

 

У конкурсном року за 2020. годину поднето је укупно 19 пројектних пријава и све су испуњавале критеријуме формалне 

прихватљивости. За финансирање је одабрано 10 пројеката самосталних високошколских установа са укупним буџетом од 

1.035.724 евра. 

 

У конкурсном року за 2019. годину је укупна потражња на нивоу свих 13 пројектних пријава је износила преко 3,8 милиона 

евра, а финансирано је свега нешто више од 16,5 % од укупно тражених средстава. Са друге стране, у конкурсу за 2020. годину 

укупна потражња на нивоу свих 19 пројектних пријава је износила 4.057.121 евра, а финансирано је свега нешто више од 25% 

од укупно тражених мобилности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оба конкурсна рока, најбоље су оцењене пријаве великих државних универзитета, најпре Универзитета у Београду и 

Универзитета у Крагујевцу, затим Универзитета уметности у Београду и Универзитета у Новом Саду. Добре резултате су 

остварили и приватни универзитети, попут Универзитета у Новом Пазару и Универзитета Сингидунум, али и Висока школа 

струковних студија – Београдска политехника. 

 

Конкурсни рок 

(година) 

Број одобрених 

пројеката 

Укупно тражена 

средства (ЕUR) 

Укупно одобрена 

средства 

Проценат одобрених 

средстава у односу на 

тражено 

2019. 8 Око 3,8 милиона 634.281 16,5% 

2020. 10 
Око 4,06 

милиона 
1.035.724 25% 



   

У оба конкурсна рока је исказано највеће интересовање за мобилности са партнерским земљама Западног Балкана (Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово*1) за које је у два рока тражено преко 3 милиона евра. У оба рока је било велико 

интересовање и за мобилности са Русијом и Украјином, као и Сједињеним Америчким Државама и Кином.  

 

Додатно, за сарадњу са високошколским установама из партнерских земаља је тражен већи број мобилности запослених у 

односу на тражен број мобилности студената, али се та разлика мало променила у корист студентских мобилности у 

конкурсном року за 2020. годину. Овај однос не изненађује, јер су установе из Србије тек у два конкурсна рока имале прилику 

да успоставе сарадњу са установама из партнерских земаља, па су највероватније оцениле као сигурније да се започне са 

мобилностима запослених. 

 

Резултати конкурсног рока за КА107 пројекте за 2019. годину 

 

Као што је изнад наведено, у конкурсном року за 2019. годину укупно је поднето 14 пројектних пријава, од чега је 13 

пројектних пријава испунило критеријуме формалне прихватљивости. За финансирање је одабрано 8 пројеката самосталних 

високошколских установа са укупним буџетом од 634.281 евра. 

 

Укупна потражња на нивоу свих 13 пројектних пријава је износила преко 3,8 милиона евра, те је финансирано свега нешто 

више од 16,5 % тражених мобилности. 

 

У наведеном конкурсном року, најбоље оцењена пројектна пријава била је Универзитета у Београду, који је у том року добио 

чак 49.5% расположивих средстава, затим Универзитета у Новом Пазару и Универзитета уметности у Београду са по око 13%, 

док су остале пројектне пријаве повукле од 1% до 5% расположивих средстава. 

 

Навеће интересовање за мобилности у конкурсном року за 2019. годину је било за партнерске земље Западног Балкана (Босна 

и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово*2) за које је тражено преко 1,6 милиона евра, док је на располагању било свега 

нешто више од 180.000 евра. Велико интересовање је било и за мобилности са Русијом, за коју је тражено преко 500.000 евра, 

затим са Украјином, око 300.000 евра, као и са Кином, за коју је тражено преко 140.000 евра.   
 

 
1 Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда 

правде о декларацији о независности Косова. 
2 Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244/1999 и Мишљењем Међународног 

суда правде о Декларацији о независности Косова. 

 



   

Преглед пројектних пријава из 2019. године са одобреним партнерским државама и укупним буџетима по пројекту се налази 

у табели испод. 

 

Пројекти мобилности између Србије и партнерских земаља – 2019. година 

Број Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрено финансирање за партнерске земље 
Одобрен износ 

(ЕUR) 

1. 2019-1-RS01-KA107-000971 Универзитет у Београду 

Израел, Тунис, Мароко, Белорусија, Русија, 

Кина, Казахстан, Иран, Мексико, САД, Јапан, 

Кенија, Гана. 

313.799,00 

2. 2019-1-RS01-KA107-000651 Универзитет у Нишу 
Мароко, Украјина, Албанија, Босна и 

Херцеговина, Перу 
83.135,00 

3. 2019-1-RS01-KA107-000790 
Универзитет EDUCONS, 

Сремска Каменица 
Украјина, Црна Гора 27.790,00 

4. 2019-1-RS01-KA107-000649 Универзитет у Новом Саду Кина 18.600,00 

5. 2019-1-RS01-KA107-000568 Универзитет у Крагујевцу Кина 14.750,00 

6. 2019-1-RS01-KA107-000591 
Универзитет уметности у 

Београду 
Босна и Херцеговина 81.990,00 

7. 2019-1-RS01-KA107-000789 Универзитет у Новом Пазару Црна Гора, Алжир 87.237,00 

8. 2019-1-RS01-KA107-000781 

Висока школа струковних 

студија – Београдска 

политехника 

Алжир 6.980,00 

Укупно: 634.281,00 EUR 



   

 
За сарадњу са високошколским установама из партнерских земаља је тражен већи број мобилности запослених у односу на 

тражен број мобилности студената, што није необично, јер је ово први конкурсни рок у ком су установе из Србије имале 

прилику да успоставе сарадњу са установама из партнерских земаља, па су највероватније оцениле као сигурније да се започне 

са мобилностима запослених. Наиме, студентске мобилности у овом конкурсном року чине око 34% одобрених мобилности. 

 

 

У табели испод налази се одобрени број како долазних тако и одлазних мобилности студената и запослених у конкурсном року 

за 2019. годину. 

 

Тип мобилности 
Одлазна (из 

Србије) 
Долазна (у Србију) Укупно 

Мобилност студената 32 47 79 

Мобилност запослених 79 74 153 

Укупно 111 121 232 

 

Резултати конкурсног рока за КА107 пројекте за 2020. годину 

 

Укупни расположиви буџет за 2020. годину био је 1.150.327 евра. 

 

Као што је раније наведено, у конкурсном року за 2020. годину поднето је укупно 19 пројектних пријава и све су испуњавале 

критеријуме формалне прихватљивости.  

 

За финансирање је одабрано 10 пројеката самосталних високошколских установа са укупним буџетом од 1.035.724 евра. 

 

Укупна потражња на нивоу свих 19 пројектних пријава је износила 4.057.121 евра, те је финансирано свега нешто више од 

четвртине од укупно тражених мобилности. 

 



   

Остало је недодељених средстава у износу од 153.158 евра због недостатка интересовања за одређене земље/коверте. Други 

део недодељених средстава, у износу од 3.224 евра, је остао неутрошен због ограничења у ковертама и дефинисаног минимума 

трајања мобилности. 

 

У овом конкурсном року, најбоље оцењена пројектна пријава била је Универзитета у Крагујевцу, који је добио чак 32,59% 

расположивих средстава, затим Универзитета у Београду са 22,29%, Универзитет Сингидунум са око 10%,  Универзитета 

уметности у Београду, Висока школа струковних студија – Београдска политехника и Универзитет у Новом Саду са по око 8%, 

док су остале пројектне пријаве повукле између 1% и 5% расположивих средстава. 

 

Навеће интересовање за мобилности у конкурсном року за 2020. годину поново је било за партнерске земље Западног Балкана 

(Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово*3) за које је тражено преко 1,4 милиона евра, док је на располагању било 

преко 424.00 евра. Велико интересовање је било и за мобилности са Русијом, за коју је тражено преко 375.000 евра, затим са 

Украјином, преко 300.000 евра, Израелом око 190.000 евра, као и са Сједињеним Америчким Државама, за које је тражено 

нешто више од 100.000 евра.   
 

Преглед пројектних пријава из 2020. године са одобреним партнерским државама и укупним буџетима по пројекту се налази 

у табели испод. 

 

Пројекти мобилности између Србије и партнерских земаља – 2020. година 

Редни 

број 
Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрено финансирање за партнерке земље 

Одобрен износ 

(ЕUR) 

1. 2020-1-RS01-KA107-065170 Универзитет у Крагујевцу 

Алжир, Аустралија, БиХ, Доминиканска 

Република, Грузија, Израел, Јордан, Црна Гора, 

Узбекистан 

337.563,00 

2. 2020-1-RS01-KA107-065234 Универзитет у Београду 

Азербејџан, Белорусија, Грузија, Украјина, 

Израел, Мароко, БиХ, Иран, САД, Црна Гора, 

Либан 

230.862,00 

3. 2020-1-RS01-KA107-065226 Универзитет Сингидунум Русија, Албанија, БиХ, Тајланд 105.785,00 

4. 2020-1-RS01-KA107-065073 
Универзитет уметности у 

Београду 
БиХ, Црна Гора 90.280,00 

 
3 Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244/1999 и Мишљењем Међународног 

суда правде о Декларацији о независности Косова. 



   

5. 2020-1-RS01-KA107-065313 

Висока школа струковних 

Студија – Београдска 

Политехника 

Алжир, БиХ, Косово*, Црна Гора 84.943,00 

6. 2020-1-RS01-KA107-065133 Универзитет у Новом Саду Украјина, Тајланд, Мексико 80.998,00 

7. 2020-1-RS01-KA107-065225 Универзитет у Нишу Молдавија, Алжир, Босна и Херцеговина 49.320,00 

8. 2020-1-RS01-KA107-065146 
Академија струковних студија, 

Шабац 
Молдавија, Јерменија, Босна и Херцеговина 26.200,00 

9. 2020-1-RS01-KA107-065102 
Висока техничка школа 

струковних студија, Суботица 
БиХ, Алжир 19.873,00 

10. 2020-1-RS01-KA107-065179 

Висока школа за пословну 

економију и предузетништво, 

Београд 

Украјина 9.900,00 

Укупно: 1.035.724,00 EUR 

 
И у конкурсном року за 2020. годину, за сарадњу са високошколским установама из партнерских земаља је тражен већи број 

мобилности запослених у односу на тражен број мобилности студената, али се та разлика мало променила у корист студентских 

мобилности. Наиме, студентске мобилности у овом конкурсном року чине око 37% одобрених мобилности. 

 

У табели испод налази се одобрени број како долазних тако и одлазних мобилности студената и запослених у конкурсном року 

за 2020. годину. 

 

Тип мобилности Одлазна (из Србије) Долазна (у Србију) Укупно 

Мобилност студената 52 84 136 

Мобилност запослених 113 118 231 

Укупно 165 202 367 

 



   

Децентрализовани пројекти сарадње у области високог образовања у 2019. и 2020. 

години 
 

Стратешка партнерства у високом образовању имају за циљ да пруже подршку развоју, трансферу и/или спровођењу 

иновативних пракси и реализацију заједничких активности које промовишу сарадњу, учење од колега и размену искустава на 

европском нивоу. Организације у Србији могу да учествују у стратешким партнерствима која подржавају иновације, са циљем 

развоја иновативних решења и/или спровођења активности ширења и коришћења информација о постојећим и новим 

производима или иновацијама.  

 

На годишњем нивоу расписан је по један конкурс за пројекте стратешких партнерстава у високом образовању. Међутим, услед 

избијања пандемије вируса корона 2020. године, дошло је и до прерасподеле средстава у оквиру Еразмус+ програма, те је, 

изузетно, расписан још један позив за пројекте, овог пута за пројекте Партнерстава за подршку у дигиталном образовању. Ови 

пројекти били су отворени за секторе општег образовања, средњег стручног образовања и обука и високог образовања. 

 

 

Преглед одобрених пројеката стратешких партнерстава у високом образовању у 2019. години 
 

Високошколске установе и друге организације из Србије су, у позиву за 2019. годину, поднеле 7 пројектних пријава Фондацији 

Темпус и биле укључене као партнери у 32 пројектне пријаве поднете другим Националним агенција. Од тога, одобрена су 2 

пројекта стратешких партнерстава у високом образовању од стране Фондације Темпус, а чији координатор је Универзитет у 

Београду. Са друге стране, у 13 пројеката одобрених од стране других националних агенција установе из Србије су биле у 

улози пуноправних партнера, укупне вредности од 4.038.304 евра. Просечна величина укупних буџета на одобреним 

пројектима стратешких партнерстава у високом образовању износи 269.220 евра.  

 

У наставку се налази табеларни приказ децентрализованих пројеката, одобрених за финансирање 2019. године, а који укључује 

информације о типу пројеката, улози установа из Србије на овим пројектима, броју одобрених пројеката, те укупним буџетима 

одобрених пројеката.  

 

 

 

 

 



   

Децентрализовани пројекти сарадње у високом образовању - Стратешка партнерства у високом образовању 

 

Тип пројекта Улога установа из РС 
Одобрени број 

пројеката 

Укупан буџет одобрених 

пројеката (ЕУР) 

Кључна акција 203 (KА203) – Стратешка 

партнерства у високом образовању 

Kоординатор 2 557.236* 

Партнер 13 3.481.068 

Укупно  15 4.038.304 

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује  партнерима 

на том пројекту. Исто важи и за пројекте на којима су институције из Србије у улози партнера.   

Информације о износима средстава која су наше високошколске установе и друге организације добиле као партнери на пројектима код других 

Националних агенција нису доступне, већ само укупни износи средстава за пројекат. 

 

Од укупно 15 одобрених КА203 пројеката стратешких партнерстава, осим два пројекта стратешких партнерстава у високом 

образовању који су одобрени за финансирање од стране Фондације Темпус, високошколске установе и организације из Србије 

учествују на пројектима одобреним од стране Еразмус+ националних агенција из Шпаније, Италије, Белгије, Чешке Републике, 

Румуније, Бугарске, Немачке, Пољске, Турске и Велике Британије, што сведочи о њиховом великом интересовању, као и о 

заинтересованости осталих европских партнера за сарадњу са организацијама из Србије на овим пројектима. Највећи број 

одобрених пројеката стратешких партнерстава долази из Румуније (четири пројекта), потом из Србије (два пројекта), док је из 

преосталих Еразмус+ програмских земаља одобрен по један пројекат. На овим пројектима сарађују претежно високошколске 

установе и друге организације које долазе из горе наведених програмских земаља. Када су у питању високошколске установе 

из Србије које учествују на пројектима одобрених од стране Националних агенција из других програмских земаља, 

Универзитет у Новом Саду је партнер на чак пет одобрених пројеката, док су Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, 

Универзитет Едуконс и Висока школа струковних студија партнери на по једном одобреном пројекту.  

 

Такође, на појединим пројектима учествују и високошколске установе и/или организације из партнерских земаља (попут Босне 

и Херцеговине), за чије учешће је доказана додатна вредност, јер су циљеви тих пројеката били формулисани на такав начин 

да је било неопходно укључити одређене партнерске земље, без којих они не би могли бити адекватно остварени.   

 



   

 

Теме одобрених пројеката 
 

Одобрени пројекти стратешких партнерстава у високом образовању се баве различитим темама, са фокусом на иновативности, 

односно креирању нових решења, то јесте производа, те активностима ширења и коришћења информација о иновацијама, 

креираним путем ових пројеката. Доминатна тема одобрених пројеката се тиче модернизације постојећег и развоја новог 

курикулума у различитим областима (право, пољопривреда, археологија, историја уметности, итд.) на свим нивоима студија 

(основне, мастер, докторске). Осим развоја курикулума, теме одобрених пројеката подразумевају аспекте који се односе на 

инклузију, осавремењивање рада високошколских установа кроз примену информационих и комуникационих технологија 

(ИКТ), оснаживање сарадње академског и света привреде, каријерним вођењем и саветовањем, али бројне друге.  

 

Два пројекта којима координира Универзитет у Београду су: 

- New Quality in Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program 

(LAWGEM) 

- STEM in Heritage Sciences (HERISTEM) 
 

Оба пројекта се баве унапређењем наставе и курикулума,  LAWGEM у области родног права, a HERISTEM у области 

археологије, уз развој бројних наставних материјала и коришћење дигиталних алата. 

 

Пројекат ”New Quality in Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the Development of Master`s Study 

Program (LAWGEM)” има за циљ развој новог мастер програма Право и род који ће обухватити сва релевантна подручја 

правног образовања и правне праксе има за циљ да пружи родно осетљив преглед традиционалног правног знања на свим 

нивоима високог образовања. У овом пројекту учествује 5 универзитета из Србије (Универзитет у Београду), Шпаније 

(Универзитет у Кадизу), Италије (Либера универзитет), Шведске (Оребро универзитет) и Немачке (Универзитет у Саарланду). 

Планирани резултати представљају развој наставног програма везаног за курсеве са дефинисаним садржајем и одређеним 

темама, циљевима, исходима, уз иновативни наставни материјал – уџбеник, платформу, различите обуке. Након акредитације 

новог мастер програма, конзорцијум има у плану и да поднесу пројектну пријаву за развој заједничког мастер програма који 

ће за исход имати заједничку или вишеструку диплому.   

 

Пројекат ”STEM in Heritage Sciences (HERISTEM)” има за циљ да развије курикулум у области културне баштине који ће 

укључивати стем науке и на кроз савремене методе истраживања и спровођења наставе омогућити интердисциплинарно знање 

студентима археологије за бављење културном баштином. Пројекат окупља установе из Србије (Универзитет у Београду, 

Народни музеј), Велике Британије (Кембриџ универзитет), Словеније (Универзитет у Љубљани, Јавни завод за очување 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000901


   

културне баштине Републике Словеније, Археј д.о.о.), Хтватске (Универзитет у Загребу, Кадуцеј д.о.о.) и Босне и Херцеговине 

(Универзитет у Сарајеву). Планирани резултати овог пројекта јесу припрема новог/унапређеног курикулима на 

високошколским установама које учествују на пројекту уз развој наставног материјала (практикума, књига, студија), 

платформе за е-учење, затим спровођење чак 16 обука различитог типа како за студенте, тако и за запослене, уз одржавање 2 

семинара, изложбе Народног музеја и бројне промотивне догађаје.  Посебан акценат у пројекту HERISTEM јесте и на 

мобилности студената и запослених у циљу обучавања у коришћењу различитих дигиталних алата и савремених 

истраживачких метода у археологији.  

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Новом Саду, а финансирани су од стране других националних агенција су: 

- DEveloping DAta Literacy courses for University Students који има за циљ да унапреди дигиталне вештине студената и 

омогући им лакше запослење. Овај пројекат је усмерен на развој иновативног, модуларног курикулума, који ће бити 

јавно доступан, а који ће бити пилотиран на 5 универзитета из Литваније, Италије, Србије, Шпаније, Велике Британије 

који су партнери на пројекту.  

- Learning through Interdisciplinary Field Education. Главни циљ пројекта је да вид теренског образовања буде видљив и да 

укаже на његове предности у практичној настави у оквиру свих нивоа образовања. Амбиција пројекта је да такве 

иновативне праксе учине да теренско образовање постане саставни део школских програма и да буде укључено у 

редовну школску наставу. У најважније активности пројекта спадају интензивни студијски програми усмерени како на 

теоријске и практичне аспекте интердисциплинарног теренског образовања, тако и на краткорочне обуке педагошког 

особља усмерене на теренско образовање, разраду интердисциплинарних наставних материјала који ће се користити 

током теренског образовања, као и међународне конференције усмерене на ширење резултата пројекта. Један од 

кључних резултата пројекта је предлог примене теренског образовања у школске програме сваког нивоа образовања (у 

случају високог образовања у изабране програме који образују будуће наставнике основних и средњих школа) 

- CREATIVE DANUBE: INNOVATIVE TEACHING FOR INCLUSIVE DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM-

SIZED DANUBIAN CITIES Пројекат има за циљ да повећа мобилност академског особља и студената, дели знање о 

новим и иновативним методологијама у настави, унапреди базу података за даље истраживачке пројекте кроз 

укључивање бројних локалних актера у решавању заједничких изазова дунавске регије. Пројекат се бави овим 

циљевима кроз организовање радионица, интензивних наставних блокова и екскурзија на универзитетима и регионима 

који учествују у раду, како за студенте тако и за наставнике. Пројектом је планирана израда 3 резултата - Методолошке 

смернице и нове теоријске и практичне методе интердисциплинарне наставе за оцењивање малих и средњих градова на 

Дунаву; Извештај о прикупљању података добрих пракси и прекогранична сарадња у подучавању / учењу на дунавским 

градовима; Припремити оквир наставног модула за процену инклузивног развоја подунавских градова. Поред 

Универзитета у Новом Саду и Универзитет у Београду је партнер на овом пројекту. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA203-063359
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-CZ01-KA203-061379
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878


   

- Triplex confinium - tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while 

exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia. Пројекат има за 

циљ да дизајнира и тестира нове компаративни образовне модуле за архитекте који се односе на области антропологије, 

политологије, друштвене географије, дигиталних алата за обраду података. Главни резултат пројекта, који ће чинити 

базу за све остале, биће нова педагошка структура заснована на три модула: Критичко размишљање у архитектури; 

Истраживање и анализа; Дизајн и имплементација. Информације и алати развијени као део три модула постепено ће 

прећи на друга два резултата - Наставни план и дигиталне публикације.  

- Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development. Циљ пројекта је побољшање квалитета 

знања и вештина у области туризма на четири универзитета у Пољској, Србији, Италији и Немачкој. Најважнији 

резултати пројекта су развој курса „ИКТ као средство за развој и промоцију одрживог развоја туризма“, затим припрема 

књиге „Ризница знања“ и сета од 8 курсева за е-учење за овај курс, припрема едукативне друштвене игре о одрживом 

развоју туризма, водича за студенте, приручника за наставнике и друге научне публикације. 

  

Наведени пројекти се углавном баве унапређењем курикулума у различитим областима (попут архитектуре, екологије, 

комуникације у дигиталном добу) у циљу превазилажења јаза између вештина потребних на тржишту рада и стеченог 

академског знања. Сви пројекти имају и компоненту која се тиче дигитализације – од унапређења дигиталних вештина, до 

коришћења дигиталних алата за обраду података и истраживање. 

 

Пројекти на којима као партнери учествују Универзитет у Нишу, Универзитет Едуконс и Висока школа струковних 

студија Суботица такође се баве унапређењем курикулума и то у области екологије, механике и пољопривреде. 

 

Величина конзорцијума варира на сваком одобреном пројекту, док је просечан број партнера на одобреним пројектима између 

6 и 7 установа/организација, које долазе из најмање три различите програмске земље (према правилима Програма). Дужина 

трајања одобрених пројеката варира у распону од 24 месеца (минимално трајање пројеката) до 36 месеци (максимално трајање 

пројеката).  

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката стратешких партнерстава у високом образовању, одобрених за 

финансирање 2019. године, са релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, називе 

пројеката, њихове теме, податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације 

о земљама из којих долазе партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781


   

 Стратешка партнерства у високом образовању – пројекти на којима учествују организације из Србије, а који су одобрени за финансирање 2019. године 

Референтни 

број пројекта 
Назив пројекта* Теме пројекта 

Координатор 

пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Установа из 

Србије која је 

партнер на 

пројекту 

Земље из 

којих долазе 

сви партнери 

Укупан буџет 

одобрених 

пројеката 

(ЕУР) 

2019-1-ES01-

KA203-

065823 

Training University 

Teachers for the inclusion 

of people with intellectual 

disabilities 

Disabilities - special needs, Pedagogy and 

didactics 

UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 
ES 

Фондација 

хиљаду жеља 

ES, IT, RS, 

PT, BE 
339.881 

2019-1-IT02-

KA203-

063359 

DEveloping DAta Literacy 

courses for University 

Students  

ICT - new technologies - digital 

competences, New innovative 

curricula/educational methods/development 

of training courses, Recognition ... 

CONSIGLIO 

NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 

IT 
Универзитет у 

Новом Саду 

IT, LT, DE, 

ES, RS, UK 
295.018 

2019-1-BE02-

KA203-

060235 

Training Intercultural 

Nursing Educators and 

Students  

Intercultural/intergenerational education 

and (lifelong)learning, ICT - new 

technologies - digital competences, Health 

and wellbeing 

ARTESIS PLANTIJN 

HOGESCHOOL 

ANTWERPEN 

BE 
Удружење центар 

Ђорђе Вајферт 

BE, DK, IT, 

MK, ES, RS 
285.492 

2019-1-CZ01-

KA203-

061379 

Learning through 

Interdisciplinary Field 

Education 

New innovative curricula/educational 

methods/development of training courses, 

Pedagogy and didactics, ICT - new 

technologies - digital competences 

UNIVERZITA 

PALACKEHO V 

OLOMOUCI 

CZ 
Универзитет у 

Новом Саду 
CZ, SI, RS 116.019 

2019-1-RO01-

KA203-

063939 

Evaluation of agro-

ecological development 

potential through 

transnational cooperation 

and entrepreneurial 

innovation 

Entrepreneurial learning - entrepreneurship 

education, Agriculture, forestry and 

fisheries ... 

UNIVERSITATEA 

ALEXANDRU IOAN 

CUZA DIN IASI 

RO 

Институт за 

економику 

пољопривреде 

RO, IT, RS, 

PT 
286.597 

2019-1-RO01-

KA203-

063153 

Development of 

mechatronics skills and 

innovative learning 

methods for Industry 4.0 

International cooperation, international 

relations, development cooperation ... 

UNIVERSITATEA 

TEHNICA CLUJ-

NAPOCA 

RO 

Универзитет у 

Нишу, Висока 

школа 

струковних 

студија Суботица  

PeLCer doo 

Суботица,  

Coming Computer 

Engineering d.o.o. 

RO, SK, RS 165.803 

2019-1-BG01-

KA203-

062284 

Strategic partnership for 

AGRI-entrepreneurship 

and EcoInnovation 

Labour market issues incl. career guidance / 

youth unemployment, Cooperation between 

educational institutions and business, New 

TRAKIYSKI 

UNIVERSITET 
BG 

ЗИП Центар за 

младе биѕнис 

инкубатор Пирот 

BG, RS, TR, 

KZ, EL 
231.230 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA203-065823
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA203-065823
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA203-065823
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA203-065823
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA203-063359
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA203-063359
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA203-063359
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BE02-KA203-060235
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BE02-KA203-060235
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BE02-KA203-060235
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-CZ01-KA203-061379
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-CZ01-KA203-061379
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-CZ01-KA203-061379
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063939
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063153
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063153
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063153
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063153
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BG01-KA203-062284
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BG01-KA203-062284
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BG01-KA203-062284


   

innovative curricula/educational 

methods/development of training courses 

2019-1-DE01-

KA203-

005010 

Connecting Career 

Counselling and Human 

Resource Development in 

Enterprises for Higher 

Education and Training in 

Practice 

Cooperation between educational 

institutions and business, Labour market 

issues incl. career guidance / youth 

unemployment, New innovative 

curricula/educational methods/development 

of training courses 

HOCHSCHULE DER 

BUNDESAGENTUR 

FUER ARBEIT 

DE 
Београдска 

отворена школа 

DE, IT, NL, 

AT, RS, LT, 

EL 

436.788 

2019-1-RO01-

KA203-

063878 

CREATIVE DANUBE: 

INNOVATIVE 

TEACHING FOR 

INCLUSIVE 

DEVELOPMENT IN 

SMALL AND MEDIUM-

SIZED DANUBIAN 

CITIES 

Research and innovation, International 

cooperation, international relations ... 

UNIVERSITATEA 

DE 

ARCHITECTURA SI 

URBANISM ION 

MINCU DIN 

BUCURESTI 

RO 

Универзитет у 

Београду, 

Универзитет у 

Новом Саду 

RO, RS, HU, 

SK, AT 
327.178 

2019-1-RO01-

KA203-

063881 

Triplex confinium - 

tackling gaps and 

mismatches in the field of 

higher education for 

architecture and urban 

planning while exploring 

and addressing 

discontinuities along the 

national borders in-between 

Romania, Hungary and 

Serbia. 

Regional dimension and cooperation, New 

innovative curricula/educational 

methods/development of training courses, 

Cultural heritage/European Year of Cultural 

Heritage 

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA 

TIMISOARA 

RO 
Универзитет у 

Новом Саду 

RO, BG, RS, 

HU 
280.276 

2019-1-PL01-

KA203-

065781 

Information and 

Communication 

Technologies for 

Sustainable Tourism 

Development 

Quality and Relevance of Higher Education 

in Partner Countries, Cultural 

heritage/European Year of Cultural 

Heritage, New innovative 

curricula/educational methods/development 

of training courses 

WYZSZA SZKOLA 

INFORMATYKI I 

ZARZADZANIA Z 

SIEDZIBA W 

RZESZOWIE 

PL 
Универзитет у 

Новом Саду 

PL, DE, RS, 

CH 
228.071 

2019-1-TR01-

KA203-

075715 

Introduction of 

agroheritage concepts into 

higher education agenda 

for raising awareness and 

capacity of future 

agriculturists for 

New innovative curricula/educational 

methods/development of training courses, 

Open and distance learning, Agriculture ... 

TRAKYA 

UNIVERSITESI 
TR 

Универзитет 

Едуконс 

TR, RS, BG, 

EL 
211.675 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-DE01-KA203-005010
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063878
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA203-063881
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PL01-KA203-065781
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715


   

conservation of this 

heritage. 

2019-1-RS01-

KA203-

000901 

STEM in Heritage Sciences 

New innovative curricula/educational 

methods/development of training courses, 

Cooperation between educational 

institutions and business, Cultural 

heritage/European Year of Cultural 

Heritage 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS / 

RS, SI, HR, 

UK, BA 
308.505 

2019-1-RS01-

KA203-

000880 

New Quality in Education 

for Gender Equality - 

Strategic Partnership for 

the Development of 

Master`s Study Program 

LAW AND GENDER 

New innovative curricula/educational 

methods/development of training courses, 

Inclusion - equity, Gender equality / equal 

opportunities 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS / 

RS, DE, SE, 

ES, IT 
248.731 

2019-1-UK01-

KA203-

062148 

Enabling Mental Health 

Benefits: resilience, 

achievement, competencies 

and engagement in 

improved higher education 

policy and practice for 

student wellbeing 

Inclusion - equity, Health and wellbeing 
BIRMINGHAM 

CITY UNIVERSITY 
UK 

Western Balkans 

Institute  

UK, RS, EL, 

LT, ES 
277.040 

 
*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

Преглед одобрених пројеката стратешких партнерстава у високом образовању у 2020. години  
 

Високошколске установе и друге организације из Србије су, у позиву за 2020. годину, поднеле 13 пројектних пријава 

Фондацији Темпус. 

 

Од стране Фондације Темпус одобрена су 2 пројекта стратешких партнерстава у високом образовању чији координатори су 

Универзитет у Београду и Универзитет у Новом Саду, док су у 24 пројекта установе из Србије биле у улози пуноправних 

партнера, укупне вредности од 7.264.367 евра, а одобрени од стране других националних агенција. Просечан буџет одобрених 

пројекта од стране Фондације Темпус је нешто мањи од 200.000 евра, док је просечан буџет одобрен од стране других 

националних агенција, а на којима учествују установе из Србије, око 302.000 евра.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA203-075715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000901
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RS01-KA203-000880
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-062148
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

У наставку се налази табеларни приказ децентрализованих пројеката, одобрених за финансирање 2020. године, а који укључује 

информације о типу пројеката, улози установа из Србије на овим пројектима, броју одобрених пројеката, те укупним буџетима 

одобрених пројеката.  

 
Децентрализовани пројекти сарадње у високом образовању - Стратешка партнерства у високом образовању 

 

Тип пројекта Улога установа из РС 
Одобрени број 

пројеката 

Укупан буџет одобрених 

пројеката (ЕУР) 

Кључна акција 203 (KА203) – Стратешка 

партнерства у високом образовању 

Kоординатор 2 399.789* 

Партнер 24 7.264.367 

Укупно  26 7.644.156 

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује  партнерима на 

том пројекту. Исто важи и за пројекте на којима су институције из Србије у улози партнера.   

Информације о износима средстава која су наше високошколске установе и друге организације добиле као партнери на пројектима код других 

Националних агенција нису доступне, већ само укупни износи средстава за пројекат. 

 

 

Од укупно 26 одобрених КА203 пројеката стратешких партнерстава, осим два пројекта стратешких партнерстава у високом 

образовању који су одобрени за финансирање од стране Фондације Темпус, високошколске установе и организације из Србије 

учествују на пројектима одобреним од стране Еразмус+ националних агенција из Француске, Словачке, Бугарске, Исланда, 

Чешке, Малте, Хрватске, Пољске, Велике Британије, Естоније, Северне Македоније, Шпаније, Мађарске, Италије и Немачке.  

 

Највећи број одобрених пројеката стратешких партнерстава долази из Француске, Словачке и Пољске (по три пројекта), потом 

из Бугарске, Италије и Северне Македоније (по два пројекта), док је из преосталих Еразмус+ програмских земаља одобрен по 

један пројекат. На овим пројектима сарађују претежно високошколске установе и друге организације које долазе из горе 

наведених програмских земаља.  

 

Када су у питању високошколске установе из Србије које учествују на пројектима одобрених од стране националних агенција 

из других програмских земаља, Универзитет у Београду је партнер на чак девет одобрених пројеката, Универзитет у Нишу  на 

4 пројекта, Универзитет у Новом Саду је партнер на три пројекта, Универзитет уметности у Београду на два пројекта, док су 

Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Сингидунум, Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Висока 



   

пословна школа струковних студија у Новом Саду, Институт Западни Балкан и Новосадска новинарска школа партнери на по 

једном пројекту. У овом конкурсном року по први пут као пуноправни партнери учествују и високе школе из Србије, што је 

велики помак за учешће различитих типова високошколских установа из Србије у овом делу Еразмус+ програма. 

 

Теме одобрених пројеката 
 

Одобрени пројекти стратешких партнерстава у високом образовању од стране Фондације Темпус баве се унапређењем наставе 

у области архитектуре и математике, укључујући иновативне аспекте у спровођењу наставе, развијањем наставног материјала, 

те активностима ширења и коришћења информација о иновацијама, креираним путем ових пројеката, као и спровођењем 

одређеног броја мобилности како запослених, тако и студената. Доминатна тема одобрених пројеката се тиче модернизације 

постојећег и развоја новог курикулума. Осим развоја курикулума, теме одобрених пројеката подразумевају осавремењивање 

рада високошколских установа кроз примену информационих и комуникационих технологија (ИКТ). На одобреним пројектима 

је сарадња успостављена са установама из Италије, Грчке, Кипра, Шпаније, Северне Македоније и Румуније. Конзорцијум оба 

одобрена пројекта чини по 5 установа, које долазе из најмање 3 различите програмске земље. Дужина трајања одобрених 

пројеката варира у распону од 24 месеца (минимално трајање пројеката) до 36 месеци (максимално трајање пројеката).  

 

Пројекат ”Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher 

Education (HERSUS)” спроводи Универзитет у Београду у сарадњи са установама из Италије, Шпаније, Грчке и Кипра. Главни 

циљ пројекта је креирање и пилотирање иновативних курсева/група курсева/ваннаставних активности у оквиру постојећих 

студијских програма високог образовања који могу да допринесу премошћивању јаза између одрживости и културне баштине. 

Пројекат тежи да (1) унапреди постојеће студијске програме на нивоу мастер студија, и (2) развије стабилан и одржив 

образовни оквир комплементаран глобално утврђеним циљевима у области образовања архитектуре и урбаних студија. Тиме, 

пројекат има за циљ да повећати запошљивост студената прилагођавањем студија ка потребама тржишта рада у дизајнирању 

одрживог окружења, ојача наставне и педагошке компетенције академског особља, промовише већу свест о врстама и методама 

иновативне и одрживе наставе и учења. Кључни резултати овог пројекта су припрема прегледа добрих пракси у облати, 

припрема упитника, платформе, курикулума и наставних метода у области архитектуре. 

 

Пројекат ”Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology (FUTUREMATH)“ 

спроводи Универзитет у Новом Саду у сарадњи са установама из Румуније и Македоније. Поред Универзитета у Новом Саду, 

у овом пројекту из Србије учествује и Метрополитан универзитет. Пројекат има за циљ да (1) побољша професионалне 

компетенције и подржати иновације у систему обуке наставника кроз педагошка решења и иновативне праксе засноване на 

новим рачунарским и мултимедијалним технологијама (2) обезбеди алате и методологије за олакшавање стицања 

математичких компетенција увођењем напредних технолошких алата у настави математике и њеној примени (3) развију 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388


   

вештине које се могу користити како би допринеле кохезивном друштву, нарочито за повећање могућности за мобилност у 

учењу и кроз ојачану сарадњу између света образовања и обуке и света рада. Основни резултати пројекта су анализа коришћења 

технологија за подршку настави математике после ковид 19 кризе, развој нове СТЕМ методологије и технологије, колекција 

видеа, пилотирање курсева и тестирања. 

 

Теме пројеката одобрених од стране Националних агенција из других држава су разноврсне- попут ИКТ и дигиталних 

компетенција, еколошких иновација у саобраћају,  инклузије и здравља, спорта, миграције, интернационализације високог 

образовања, језичких компетенција, предузетништва у креативној индустрији, климатских промена, треће мисије 

универзитета, четврте индустријске револуције, итд. Пројекти се овим темама углавном баве кроз развој/унапређење 

студијских програма, припрему наставног материјала, израду студија, стратегија, организовање обука за запослене и студенте, 

а све кроз сарадњу са неакадемским актерима који својим искуством на тржишту рада кључно доприносе спровођењу пројекта, 

истовремено мењајући и унапређујући своје интерне процесе и начине рада. 

 

Као што је изнад наведено, високошколске установе из Србије које су партнери на пројектима одобреним од стране 

Националних агенција из других држава су Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, 

Универзитет уметности у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Сингидунум, Висока техничка школа струковних 

студија у Суботици и Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Београду  

 

Универзитет у Београду је партнер на чак 9 пројеката, од чега су носиоци 2 пројекта установа из Француске, 2 пројекта установа 

из Словачке и по 1 пројекат установа из Хрватске, Малте, Исланда, Немачке и Пољске. С обзиром на разноврсност партнера, 

може се закључити да Универзитет у Београду блиско сарађује са различитим европским државама, а да није фокусиран 

искључиво на сарадњу са земљама из окружења. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Београду, а финансирани су од стране других националних агенција су: 

- Пројекат ”Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry” има за циљ да утиче на 

животну средину и климатске промене кроз развој иновативног наставног програма, образовних метода и припрему и 

одржавање обука на тему транспорта и мобилности који су у духу очувања животне средине и смањењу негативног 

утицаја на климатске промене. Конкретније, пројекат има за циљ да омогући стицање вештина и развој компетентних 

стручњака у области еколошко-прихватљивих решења у аутомобилској индустрији, а у складу са потребама тржишта 

рада. Координатор овог пројекта је из Словачке, док партнери долазе из Србије, Румуније и Мађарске. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078349


   

- Пројекат ”Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe” је развијен 

у циљу решавања питања миграције кроз развој студијског програма у области студија миграције, дијаспоре и 

пограничним подручјима. Пројекат има за циљ да оформи мрежу коју чине локални актери, академска и друштвена 

заједница на регионалном и националном нивоу која ће бити задужена за развој наставних алата који ће бити 

интегрисани у наставни програм. Координатор пројекта је из Словачке, док су партнери из Србије, Немачке, Хрватске 

и Италије. 

- Пројекат ”UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students” има за циљ да премости јаз између привреде која 

тражи вештине у истраживању у оквиру конкретних језичких домена и универзитетских студијских програма који су 

на располагању. Кључни циљ пројекта јесте развијање и спровођење унапређеног студијског програма који ће 

одговорити на потребе индустрије и увести нову истраживачку перспективу у основне студије језика. Координатор 

пројекта је са Малте, док партнери долазе из Србије, Аустрије, Италије, Хрватске и Холандије. 

- Пројекат ”Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs” окупља високошколске установе у циљу креирања 

окружења које ће омогућити студентима да одговоре на захтеве индустрије – да имају капацитета да буду самостални, 

креативни, да обрађују комплексне информације, имају предузетнички дух и да користе све изворе који су на 

располагању паметно и ефикасно. Планирано је да се наведени циљеви испуне кроз развој заједничке креативне 

учионице, омогућавање мобилности од куће, припрему каталога нових начина држања наставе и учења. Координатор 

пројекта је из Хрватске, док су партнери из Србије, Естоније, Шпаније, Италије, Велике Британије и Словачке. 

- Пројекат ”Projectification and Sustainable Governance of Projects” је развијен у циљу подстицања интернационализације 

између партнерских установа и то кроз унапређење спровођења мобилности запослених и студената. Пројектни циљ ће 

бити достигнут кроз унапређење високог образовања на нивоу мастер студија и интернационализацију курсева који се 

похађају. Уз то, пројекат ће се бавити и унапређењем сарадње, мобилности и компетенција запослених у одржавању 

наведених курсева и подржавању студентских мобилности. Координатор пројекта је са Исланда, док су партнери из 

Србије и Литваније.  

- Пројекат ”Advanced Virtual and Augmented Reality Toolkit for Learning” тежи да омогући примену технологија виртуелне 

и проширене стварности у инжењерске студијске програме на партнерским високошколским установама. Окосница 

овог пројекта је припрема програма обуке на основу истраживања приступа учења за коришћење/развој нових 

технологија у циљу интегрисаног решавања проблема у области инжењерства. Координатор пројекта долази из 

Француске, док су партнери из Србије и Италије. 

- Пројекат ”Developing Applied Foreign Language Skills” има за циљ да припреми нове курсеве у области примењених 

језичких компетенција којим ће се омогућити већа запошљивост студената. Поред тога, пројекат има за циљ да 

подстакне интернационализацију партнерских установа кроз креирање заједичких курсева на енглеском језику, као и 

да подстакне педагошку трансформацију установа кроз развој модела електронског учења. Координатор пројекта 

долази из Француске, док су партнери из Србије и Македоније. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MT01-KA203-074246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA203-077777
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IS01-KA203-065833
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080184
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080673


   

- Пројекат ”Modernising European Legal Education” намерава да побољша трансверзалне компетенције и академске 

вештине студената унапређивањем наставних вештина академског особља међу свим партнерима конзорцијума. Поред 

тога, циљ пројекта је и подизање свести о унакрсним темама, попут родних питања, зеленог споразума и климатских 

промена, дигитализације и управљања на више нивоа, за правне студије. Ови циљеви је планирано да буду достигнути 

кроз припрему анкете о подучавању трансверзалних компетенција у правним студијама, организацију онлајн курса за 

академске вештине у европском и међународном контексту, припрему нових и иновативних наставних методе и 

трансверзалне компетенције (О3) која прикупља брошуре и узорке нових и иновативних наставних метода, као и 

публикацију чланака. Координатор пројекта долази из Немачке, док су партнери из Србије, Северне Македоније, 

Хрватске, Италије, Холандије, Литваније, Шпаније и Велике Британије. 

- Пројекат ”Rediscovering „NewEurope” – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border 

history and politics” има за циљ да развије иновативан и интегрални приступ за обуку универзитетских професора, 

доцената, истраживача и научника за вођење образовног процеса у замљама Балкана и Централне и Источне Европе. 

Ово је планирано пре свега кроз организовање летње школе фокусиране на мањине и већине; владавину закона и 

европске интеграције; идентитет и национализам; политику и религију. Поред тога, у плану је и развој методолошког 

оквира који ће описати методологију и практичну организацију наставе о прекограничној историји и политици Балкана, 

затим алат за обуку, приручник за професоре, као и платформу и интерактивну библиотеку. Координатор пројекта је из 

Пољске, док су партнери из Србије, Хрватске, Румуније и Бугарске.  

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Нишу 

 

Универзитет у Нишу је партнер на 4 пројеката, од чега су носиоци пројеката из Бугарске, Словачке, Пољске и Италије. С 

обзиром да је Универзитет у Нишу у претходном конкурсном року био партнер на само једном пројекту стратешких 

партнерстава у високом образовању, одобрена 3 пројекта 2020. године представљају значајан напредак у учешћу Универзитета 

у Еразмус+ програму. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Нишу, а финансирани су од стране других националних агенција су: 

- Пројекат ”Adaptation of strategies for corporate social responsibility to address the implications of the Industry 4.0” има за 

основни циљ да развије обуку намењену студенатима економије да би одговорили захтевима четврте индустријске 

револуције и изазовима који настају услед друштвеног утицаја које предузећа имају. Пројектом ће се идентификовати 

недостаци постојећих студијских програма, припремити материјали за курс, наставне методе, водич за наставнике. 

Координатор пројекта долази из Бугарске, док су партнери из Србије, Немачке, Шпаније и Бугарске. 

- Пројекат ”Supporting internationalisation of HE through professionalising services for mobile academic staff” препознаје 

потребу за унапређењем долазних мобилности истраживача и запослених, које се у значајно мањој мери спроводе у 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA203-005715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369


   

односу на мобилност студената и краткорочну мобилност запослених коју омогућава Еразмус+ програм. Пројекат је 

фокусиран на развој практичних алата и обуку управљачких структура партнерских установа у подршци коју пружају 

долазним докторантима и академском особљу у циљу њиховог што бољег и бржег прилагођавања новој средини. 

Координатор пројекта долази из Словачке, док су партнери из Србије, Белгије, Пољске, Бугарске, Македоније и 

Словачке. 

- Пројекат ”Innovations for Big Data in a Real World” има за циљ да унапреди дигиталне компетенције у складу са 

потребама привреде, да изгради екосистем који ће подржати особе са подзаступљеним вештинама које услед недостатка 

формалног образовања не могу да пронађу добре послове, иако поседују тражене способности. Наведени циљеви би 

требало да буду испуњени кроз организовање обука наставника из високошколских установа, студената као и менаџера 

запослених у привреди. Специфичност овог пројекта је и у томе што једна установа долази из Украјине, која је 

партнерска земља, и за ког је успешно доказано да је кључан у спровођењу овог пројекта. Координатор пројекта долази 

из Пољске, док су партнери из Србије, Бугарске и Украјине. 

- Пројекат ”MappINg Cultural HERitage. Geosciences VAlue in Higher Education” тежи да промовише и развија иновативне 

методе и алате за подучавање, учење и процену геотехнологија за културно наслеђе у оквиру високог образовања. Циљ 

пројекта је да подржи професоре и студенте у коришћењу геотехнологија за културно наслеђе кроз креативне и 

ефикасне начине и сарадњу. Пројекат ће утицати на студенте основних и мастер студија из хуманистичких и 

друштвених наука, уметности и управљања културним наслеђем (попут историчара, археолога, географа и 

антрополога), као и на професоре у високошколским установама на хуманистичким и друштвеним наукама. 

Координатор долази из Италије, док су партнери из Србије, Француске, Грчке, Словеније и Шпаније. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Новом Саду 

 

Универзитет у Новом Саду је партнер на 3 пројеката, од чега су носиоци пројеката из Чешке, Бугарске и Пољске. Иако је 

Универзитет у Новом Саду у претходном конкурсном року био партнер пет пројекату стратешких партнерстава у високом 

образовању, није забрињавајуће њихово учешће у нешто мањем бору пројеката одобрених у 2020. години, с обзиром на 

изузетно велико и разноврсно учшеће Универзитета у Новом Саду у различитим деловима Еразмус+ програма.   

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Новом Саду, а финансирани су од стране других националних агенција су: 

- Пројекат ”Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports” има за циљ да 

укључи 6 курсева на енглеском језику у области спортског менаџмента, а који ће укључивати технике електронског 

учења. Као основни резултат пројекта произаћи ће припремљени наставни програми који ће моћи одмах да се укључе у 

конкретне студијске програме партнерских установа. Поред наставног плана из пројекта ће произаћи и материјали за 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-082197
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993


   

електронско учење, обучени наставници, као и платформа за електронско учење. Координатор пројекта је установа из 

Пољске, док су партнери из Србије и Мађарске.   

- Пројекат ”Fostering Entrepreneurship and Innovation in Cultural and Creative Industries through Interdisciplinary Education” 

тежи да подржи истраживање и добре праксе у области менаџмента и предузетништва у оквиру културне и креативне 

индустрије, да иницира успостављање веза између пословања и уметности, медија и информационих технологија, као 

и да развије модел сарадње високошколских установа и привреде ради промобије стартапа и предузетништва. Пројекат 

предвиђа бројне резултате од којих су кључни база добрих пракси, наставни програм за менаџмент и предузетништво у 

културној и креативној индустрији, као и вршњачко учење за покретање стартапа у тој области. Координатор пројекта 

је установа из Бугарске, док партнери долазе из Србије, Грчке, Мађарске и Португала.  

- Пројекат ”Development of education in relation to the influence of ongoing climate change to hunting tourism” има за циљ да 

кроз развијен образовни материјал, обуке, промотивне догађаје, унапреди знања и компетенције стручњака у области 

ловног туризма као и да подигне свест јавности о важности исправног руковођења овог вида туризма. Поред тога, 

пројекат има за циљ и да подстакне мобилност и сарадњу између партнерских држава у области ловног туризма, као и 

да подржи унапређење и иновације студијских програма. Координатор пројекта је из Чешке, док су партнери из Србије, 

Мађарске и Финске. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет уметности у Београду 

 

Универзитет уметности у Београду је партнер на два пројекту стратешких партнерстава у високом образовању чији су носиоци 

установе из Естоније и Француске. У претходном конкурсном року Универзитет уметности у Београду није био партнер ни на 

једном пројекту, те је из тог разлога учешће у чак два пројекта одобрена 2020. године изузетно похвално. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет уметности у Београду, а финансирани су од стране других националних агенција су: 

- Пројекат ”Reinventing Mentoring in Arts Management” има за циљ да развије модел учења који ће да омогући развој како 

аналитичких тако и академских компетенција у складу са савременим праксама и алатима у области културног 

менаџмента. Планирано је да се овај циљ достигне кроз успостављање модела менторства за студенте, затим кроз 

интерактивну апликацију која ће водити и информисати потенцијалне менторе и повезивати их са студентима, као и 

кроз рад који ће информисати политичку јавност о сугестијама за формулисање професионалних стандарда и профила 

занимања ментора у области културне и креативне индустрије. Координатор овог пројекта долази из Естоније, док су 

партнери из Србије, Шпаније, Белгије и Естоније. 

- Пројекат ”Sharing subaltern knowledge through international cultural collaborations” тежи да повеже академско и 

алтернативно знање о менаџменту међународних културних пројеката, а кроз размену методологија истраживања у 

области иновативних видова размишљања, учења и обучавања, као и кроз стручно обучавање студената о новим 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EE01-KA203-078003
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080017


   

формама културне освешћености и подстицања међународне сарадње у овој области. Планирано је да се наведени 

циљеви достигну кроз припрему приручника, упутстава, али и целокупног наставног плана и програма у области 

алтернативних знања о менаџменту међународних културних пројеката, а паралелно уз развој платформе за спровођење 

ових пројеката. Координатор пројекта долази из Француске, док су партнери из Србије, Немачке, Шведске и Француске. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Крагујевцу 

 

Универзитет у Крагујевцу је партнер на једном пројекту стратешких партнерстава у високом образовању чији је носилац 

установа из Шпаније, док су партнери из Србије, Румуније, Аустрије и Словеније. У претходном конкурсном року Универзитет 

у Крагујевцу није био партнер ни на једном пројекту ове врсте, те је из тог разлога учешће у овом пројекту заиста важно за ову 

установу.  

 

У питању је пројекат ”Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility” који има за 

циљ да олакша промену начина истраживања и учини га свеобухватнијим и одговорнијим. Да би то достигао, пројекат тежи 

да учини видљивом и потребу за мобилизацијом знања, да преонађе профиле „инклузивно одговорног истраживања“ на 

међународном нивоу, као и дефинише смернице за спровођење инклузивног одговорног истраживања.  

 

Пројекти у којима учествује Универзитет Сингидунум 

 

Универзитет Сингидунум је партнер на једном пројекту стратешких партнерстава у високом образовању чији је носилац 

установа из Северне Македоније, док су партнери из Србије, Италије и Грчке. Ово је први пут да је Универзитет Сингидунум 

партнер на пројекту ове врсте од како је Србија постала Програмска земља, те је из тог разлога учешће у овом пројекту заиста 

важно за ову установу.  

 

Универзитет Сингидунум је партнер на пројекту ”Strategic Partnership for Transdisciplinary Balkan Studies: Geophilosophy of the 

Balkans” чији је циљ модернизација образовних приступа о кључним питањима везаним за разумевање региона како би се 

суочили са тренутним и будућим изазовима помирења и европеизације. Пројекат полази од претпоставке да су студије 

друштвених и хуманистичких наука на Балкану углавном национално пристрасне, без међурегионалне и трансдисциплинарне 

димензије. Са тим у вези, пројектом се планира да се формира интегрисана, транс-балканска и транс-европска школа која ће 

спојити најбоље европске праксе у проучавању наведених области, кроз интердисциплинарне најсавременије методологије и 

сарадњу у друштвеним, хуманистичким и природним наукама, као и флексибилне (конвенционалне и дигиталне) наставне 

приступе.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824


   

Пројекти у којима учествује Висока техничка школа струковних студија у Суботици 

 

Висока техничка школа струковних студија у Суботици је по први пут партнер на пројекту стратешких партнерстава у високом 

образовању. Носилац овог пројекта је установа из Мађарске, док су партнери из Србије, Словачке, Португала, Грчке, Мађарске, 

Румуније и Аустрије. 

 

У питању је пројекат ”Poly-UNiverse in Teacher Training Education” који се бави развојем, тестирањем и промоцијом 

иновативних, трансдисциплинарних педагошких метода у наставника у областима СТЕМ наука, а и шире. У оквиру пројекта 

ће се прикупити најбоље наставне праксе у различитим областима, са посебним нагласком на социјалну инклузију и 

интердисциплинарност; створити и тестирати теоријски и практични методички оквир смањења трансверзалних празнина у 

вештинама наставника и студената за образовање наставника; промовисати изврсност у обуци наставника увођењем новог 

педагошког оквира у редовне наставне програме високог образовања; развити, прилагодити и објавити материјали за обуку 

наставника који подржавају различите облике и путеве високог образовања за наставнике (учење на даљину, модуларни 

облици, мешовито учење итд.).  

 

Пројекти у којима учествује Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 

 

По први пут у пројекту стратешког партнерства је партнер и Висока школа струковних студија у Београду. У питању је пројекат 

чији је координатор установа из Северне Македоније, док су партнери из Србије, Аустрије и Северне Македоније. 

 

Пројекат ”Master class in Gender responsible budgeting” има за циљ да промовише концепт родно одговорног буџетирања кроз 

успостављање мастер курса у области родно одговорног буџетирања. Активности пројекта су усмерене ка изградњи капацитета 

наставног кадра, развоју колаборативног дизајна и наставних програма у у области родно одговорног буџетирања, као и ка 

тестирању развијених наставних планова и програма кроз иновативне приступе настави. Да би се то постигло, у плану је 

припрема приручника и упутства за наставни кадар, припрема 6 курсева и њихово пилотирање на партнерским установама, 

развој портала, као и организовање обука за наставнике. 

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката стратешких партнерстава у високом образовању, одобрених за 

финансирање 2020. године, са релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, називе 

пројеката, њихове теме, податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације 

о земљама из којих долазе партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HU01-KA203-078810
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077932


   

Стратешка партнерства у високом образовању – пројекти на којима учествују организације из Србије, а који су одобрени за финансирање 2020. године 

Референтни 

број 

пројекта 

Назив пројекта* Теме пројекта 
Координатор 

пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Установа из 

Србије која је 

партнер на 

пројекту 

Земље из којих долазе 

сви партнери 

Укупан 

буџет 

одобрених 

пројеката 

(ЕУР) 

2020-1-

RS01-

KA203-

065407 

Enhancing of Heritage 

Awareness and 

Sustainability of Built 

Environment in 

Architectural and Urban 

Design Higher 

Education  

Environment and climate 

change, New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses, Creativity and culture  

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS / IT, ES, EL, CY 

246.922 

 

2020-1-

RS01-

KA203-

063388 

Mathematics of the 

Future: Understanding 

and Application of 

Mathematics with the 

help of Technology 

ICT - new technologies - digital 

competences, Cooperation between 

educational institutions and 

business, Key Competences (incl. 

mathematics and literacy) - basic 

skills  

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS 

Univerzitet 

Metropolitan 
RS, RO, MK 

152.867 

 

2020-1-

SK01-

KA203-

078349 

Enhance skills and 

competences to boost 

ecological innovation in 

automotive industry 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses, Transport and mobility, 

Environment and climate change 

CENTRUM 

VEDECKO 

TECHNICKYCH 

INFORMACII 

SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

SK 
Univerzitet u 

Beogradu 
SK,RS,RO,HU 371.385 

2020-1-

UK01-

KA203-

079198 

Countering Hate And 
Extremism on Campus 

– Knowledge 

Innovation and Training 

in HE (CHECKIT HE) 

Inclusion - equity, New innovative 
curricula/educational 

methods/development of training 

courses, Health and wellbeing 

BIRMINGHAM 

CITY UNIVERSITY 
UK 

Western 

Balkans Institute 
UK,TR,CY,FI,PT,RS 361.743 

2020-1-

PL01-

KA203-

081993 

Development of the 

Master level of Sports 

Management with 

special emphasis on the 

field of Sports 

ICT - new technologies - digital 

competences, Health and wellbeing, 

International cooperation 

PANSTWOWA 

SZKOLA WYZSZA 

IM PAPIEZA JANA 

PAWLA II W 

BIALEJ 

PODLASKIEJ 

PL 
Univerzitet u 

Novom Sadu 
PL,RS,HU 265.903 

2020-1-

SK01-

Developing a new 

curriculum in Global 

Migration, Diaspora 

Reaching the policy level/dialogue 

with decision makers, New 

innovative curricula/educational 

UNIVERZITA 

KOMENSKEHO V 

BRATISLAVE 

SK 
Univerzitet u 

Beogradu 
SK,HR,DE,RS,IT,LT 398.265 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065407
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA203-065388
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078349
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078349
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078349
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078349
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA203-079198
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA203-079198
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA203-079198
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA203-079198
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA203-079198
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081993
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263


   

KA203-

078263 

and Border Studies in 

East-Central Europe 

methods/development of training 

courses, Migrants' issues 

2020-1-

BG01-

KA203-

079025 

Adaptation of strategies 

for corporate social 

responsibility to address 

the implications of the 

Industry 4.0 

Economic and financial affairs (incl. 

funding issues), Cooperation 

between educational institutions and 

business, New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

D. A. Tsenov 

Academy of 

Economics 

BG 
Univerzitet u 

Nišu 
BG,DE,ES,RS 200.950 

2020-1-

SK01-

KA203-

078369 

Supporting 

internationalisation of 

HE through 

professionalising 

services for mobile 

academic staff 

Quality Improvement Institutions 

and/or methods (incl. school 

development), International 

cooperation, international relations 

... 

SAIA, n. o. SK 
Univerzitet u 

Nišu 
SK,BE,PL,BG,RS 304.998 

2020-1-

EE01-

KA203-

078003 

Reinventing Mentoring 

in Arts Management 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses, Creativity and culture, 

Overcoming skills mismatches 

(basic/transversal) 

Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia 
EE 

Univerzitet 

umetnosti u 

Beogradu 

EE,RS,ES,BE 322.556 

2020-1-

BG01-

KA203-

079193 

Fostering 

Entrepreneurship and 

Innovation in Cultural 

and Creative Industries 

through 

Interdisciplinary 

Education 

Entrepreneurial learning - 

entrepreneurship education, 

Creativity and culture, New 

innovative curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

VISSHE 

UCHILISHTE PO 

MENIDZHMANT 

BG 
Univerzitet u 

Novom Sadu 
BG,EL,PT,RS,RO 140.499 

2020-1-

PL01-

KA203-

082197 

Innovations for Big 

Data in a Real World 

Enterprise, industry and SMEs (incl. 

entrepreneurship), Quality and 

Relevance of Higher Education in 

Partner Countries 

AKADEMIA 

TECHNICZNO-

HUMANISTYCZNA 

W BIELSKU-

BIALEJ 

PL 
Univerzitet u 

Nišu 
PL,BG,UA,RS 224.272 

2020-1-

CZ01-

KA203-

078363 

Development of 

education in relation to 

the influence of 

ongoing climate change 

to hunting tourism 

Agriculture, forestry and fisheries, 

Overcoming skills mismatches 

(basic/transversal) 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze 
CZ 

Univerzitet u 

Novom Sadu 
CZ,HU,RS,FI 358.530 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078263
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079025
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA203-078369
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EE01-KA203-078003
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EE01-KA203-078003
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079193
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-082197
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-082197
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-CZ01-KA203-078363


   

2020-1-

MT01-

KA203-

074246 

UPgrading the SKIlls of 

Linguistics and 

Language Students 

Cooperation between educational 

institutions and business, Open and 

distance learning, ICT - new 

technologies - digital competences 

UNIVERSITA TA 

MALTA 
MT 

Univerzitet u 

Beogradu 
MT,RS,NL,AT,IT,HR 449.910 

2020-1-

HR01-

KA203-

077777 

Accelerating the 

transition towards Edu 

4.0 in HEIs 

ICT - new technologies - digital 

competences, New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses, Open and distance learning 

SVEUCILISTE U 

ZAGREBU 
HR 

Univerzitet u 

Beogradu 
HR,SK,EE,ES,IT,RS,UK 296.845 

2020-1-IS01-

KA203-

065833 

Projectification and 

Sustainable Governance 

of Projects 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

HASKOLI 

ISLANDS 
IS 

Univerzitet u 

Beogradu 
IS,LT,RS 186.120 

2020-1-

FR01-

KA203-

080017 

Sharing subaltern 

knowledge through 

international cultural 

collaborations 

Creativity and culture, New 

innovative curricula/educational 

methods/development of training 

courses, International cooperation ... 

UNIVERSITE 

LUMIERE LYON 2 
FR 

Univerzitet 

umetnosti u 

Beogradu, 

Asocijacija 

Nezavisna 

kulturna scena 

Srbije 

FR,DE,SE,RS 446.789 

2020-1-

FR01-

KA203-

080184 

Advanced Virtual and 

Augmented Reality 

Toolkit for Learning 

ICT - new technologies - digital 

competences, Open and distance 

learning, New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

INSTITUT 

POLYTECHNIQUE 

DE GRENOBLE 

FR 
Univerzitet u 

Beogradu 
FR,IT,RS 357.023 

2020-1-

FR01-

KA203-

080673 

Developing Applied 

Foreign Language 

Skills 

Teaching and learning of foreign 

languages, Open and distance 

learning, New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

UNIVERSITE DE 

CAEN 

NORMANDIE 

FR 
Univerzitet u 

Beogradu 
FR,MK,RS 260.670 

2020-1-

MK01-

KA203-

077932 

Master class in Gender 

responsible budgeting 

Inclusion - equity|Gender equality / 

equal opportunities|New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses 

SOUTH EAST 

EUROPEAN 

UNIVERSITY 

TETOVO 

MK 

Visoka poslovna 

škola strukovnih 

studija u Novom 

Sadu 

MK,AT,RS 151.195 

2020-1-

MK01-

Strategic Partnership 

for Transdisciplinary 

Balkan Studies: 

Inclusion - equity|New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

First Private 

University FON 
MK 

Univerzitet 

Singidunum 
RS,IT,EL 297.342 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MT01-KA203-074246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MT01-KA203-074246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MT01-KA203-074246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA203-077777
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA203-077777
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA203-077777
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IS01-KA203-065833
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IS01-KA203-065833
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IS01-KA203-065833
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080017
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080017
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080017
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080017
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080184
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080184
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080184
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080673
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080673
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-FR01-KA203-080673
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077932
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077932
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824


   

KA203-

077824 

Geophilosophy of the 

Balkans 

courses|Regional dimension and 

cooperation 

2020-1-

ES01-

KA203-

081978 

Inclusive Responsible 

Research. Knowledge 

Mobilisation and 

University Social 

Responsibility 

Civic engagement / responsible 

citizenship|Gender equality / equal 

opportunities|Inclusion - equity 

UNIVERSITAT 

JAUME I DE 

CASTELLON 

ES 
Univerzitet u 

Kragujevcu 
SI,AT,RO,RS 197.385 

2020-1-

DE01-

KA203-

005715 

Modernising European 

Legal Education 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses|Overcoming skills 

mismatches (basic/transversal) 

UNIVERSITAT 

DES 

SAARLANDES 

DE 
Univerzitet u 

Beogradu 
MK,NL,HR,LT,ES,RS,UK 423.388 

2020-1-

PL01-

KA203-

081999 

Rediscovering 

„NewEurope” – On-

Wheels summer school 

for Balkan/Central and 

Eastern Europe trans-

border history and 

politics 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses|International cooperation, 

international relations, development 

cooperation|EU Citizenship, EU 

awareness and Democracy 

UNIWERSYTET 

WARSZAWSKI 
PL 

Univerzitet u 

Beogradu 
HR,RS,BG,RO 271.343 

2020-1-

HU01-

KA203-

078810 

Poly-UNiverse in 

Teacher Training 

Education 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses|Pedagogy and 

didactics|Research and innovation 

ESZTERHAZY 

KAROLY 

EGYETEM 

HU 

Visoka tehnička 

škola strukovnih 

studija u 

Subotici 

RS,SK,PT,RO,FI,AT 264.485 

2020-1-IT02-

KA203-

079559 

MappINg Cultural 

HERitage. Geosciences 

VAlue in Higher 

Education 

Creativity and culture|New 

innovative curricula/educational 

methods/development of training 

courses|Open and distance learning 

UNIVERSITA 

DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

IT 
Univerzitet u 

Nišu 
ES,RS,FR,EL,SI 292.618 

2020-1-IT02-

KA203-

079902 

Fakespotting 

New innovative 

curricula/educational 

methods/development of training 

courses|International cooperation, 

international relations, development 

cooperation|ICT - new technologies 

- digital competences 

ALMA MATER 

STUDIORUM - 

UNIVERSITA DI 

BOLOGNA 

IT 
Novosadska 

novinarska škola 
MK,RS,SK,AL,ES 420.153 

 
*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-MK01-KA203-077824
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-081978
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA203-005715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA203-005715
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081999
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HU01-KA203-078810
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HU01-KA203-078810
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HU01-KA203-078810
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA203-079902
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

 

Преглед одобрених пројеката партнерстава за подршку у дигиталном образовању у 2020. години 
 

Као што је раније наведено, услед избијања пандемије вируса корона 2020. године, расписан још један, додатни, позив за 

пројекте Партнерстава за подршку у дигиталном образовању. Ови пројекти били су отворени за секторе општег образовања, 

средњег стручног образовања и обука и високог образовања. 

 

Високошколске установе и друге организације из Србије су, у додатном позиву за 2020. годину за пројекте партнерстава за 

подршку у дигиталном образовању, поднеле 13 пројектних пријава у области високог образовања Фондацији Темпус. Од тога, 

одобрено је 5 пројекта партнерстава за подршку у дигиталном образовању у оквиру високог образовања од стране Фондације 

Темпус. Укупна вредност ових пројеката је 447.083 евра. 

 

Са друге стране, у 12 пројеката одобрених од стране других националних агенција установе из Србије су биле у улози 

пуноправних партнера, укупне вредности од 2.659.293 евра. 

 

Просечна величина укупних буџета на одобреним пројектима стратешких партнерстава у високом образовању износи око 

183.000 евра.  

 

У наставку се налази табеларни приказ децентрализованих пројеката партнерстава за подршку у дигиталном образовању, у 

области видоког образовања, одобрених за финансирање у додатном року 2020. године, а који укључује информације о типу 

пројеката, улози установа из Србије на овим пројектима, броју одобрених пројеката, те укупним буџетима одобрених пројеката.  

 

Децентрализовани пројекти сарадње у високом образовању -  Партнерства за подршку дигиталном образовању у високом образовању 

 

Тип пројекта Улога установа из РС 
Одобрени број 

пројеката 

Укупан буџет одобрених 

пројеката (ЕУР) 

Кључна акција 226 (KА226) – Партнерстава 

за подршку у дигиталном образовању у 

области високог образовања 

Kоординатор 5 447.083* 

Партнер 12 2.659.293 

Укупно  17 3.106.376 



   

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује  партнерима 

на том пројекту. Исто важи и за пројекте на којима су институције из Србије у улози партнера.   

Информације о износима средстава која су наше високошколске установе и друге организације добиле као партнери на пројектима код других 

Националних агенција нису доступне, већ само укупни износи средстава за пројекат. 

 

Као партнери, високошколске установе и организације из Србије учествују на 12 пројеката одобрених од стране Еразмус+ 

националних агенција из Пољске, Норвешке, Италије, Румуније, Шведске, Бугарске, Словачке, Велике Британије и Немачке  

што сведочи и о заинтересованости осталих европских партнера за сарадњу са организацијама из Србије на овим пројектима.  

 

Највећи број одобрених пројеката партнерстава долази из Србије (5 пројекта), потом из Румуније, Бугарске и Словачке (по 2 

пројекта), док је из преосталих Еразмус+ програмских земаља одобрен по један пројекат. На овим пројектима сарађују 

претежно високошколске установе и друге организације које долазе из горе наведених програмских земаља. Када су у питању 

високошколске установе из Србије које учествују на пројектима одобрених од стране Националних агенција из других 

програмских земаља, Универзитет у Нишу је партнер на чак 4 одобрена пројекта, Универзитет у Новом Саду на три одобрена 

пројекта, Универзитет у Београду и Институт за Западни Балкан партнери на два пројекта, док су Научи ме и Удружење грађана 

”Освежење” партнери на по једном пројекту.  

 

Теме одобрених пројеката 
 

Одобрени пројекти партнерстава за подршку у дигиталном образовању у области високог образовања се баве различитим 

темама, са фокусом на унапређење наставе кроз укључивање дигиталних алата у курикулуме, кроз развој дигиталних 

материјала и припреме наставе за виртуелно извођење, укључујући различите елементе иновативности, као и активности 

ширења и коришћења информација о резултатима креираним путем ових пројеката. Доминатна тема одобрених пројеката се 

тиче модернизације постојећег курикулума кроз дигитализацију наставе и развој дигиталних материјала. Осим развоја 

дигиталне наставе, теме одобрених пројеката подразумевају аспекте који се односе на инклузију, али и оснаживање наставног 

особља у држању наставе на даљину, као и организовање практичне наставе на даљину. 

 

 Пројекти финансирани од стране Фонације Темпус су: 

- Digital Education in Veterinary Studies 

- Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment 

- Development of digital approach for occupational health and safety systems in higher education courses 

- Repository of Open Educational Resources for Laboratory Support in Engineering and Natural Science 

- Digital internship model for higher professional studies 

- Development of digital approach for occupational health and safety systems in higher education courses 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094550
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562


   

 

Одобрени пројекти Универзитета у Београду: 

- Пројекат ”Digital Education in Veterinary Studies” има за циљ да унапреди систем испоруке дигиталног наставног 

материјала за учење на даљину и у учионици кроз платформу за е-учење; да стимулише наставнике да надограде 

своје способности за производњу квалитетнијег дигиталног наставног материјала; да произведе дигитални наставни 

материјал; као и да пронађе постојеће, погодне материјале за е-учење са отвореним приступом и интегрише их у 

наставни процес на свим партнерским установама. Поред Универзитета у Београду, пуноправни партнери на 

пројекту су и Свеучилиште у Загребу из Хрватске и Универзитет у Скопљу из Северне Македоније. 

- Пројекат ”Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment” има за циљ да развије 

план за изградњу подстицајног окружења за учење у дигиталном свету као и заједнички прогрма обуке за развој 

компетенција академског особља за ефикасну наставу у дигиталном окружењу за учење, усредсређен на ангажовање, 

добробит и успех ученика. Поред тога, пројектом је планиран и развој стандарда квалитета и смерница за ефикасно 

подучавање и учење у дигиталном окружењу. У партнерство су, поред Универзитета у Београду, укључени и 

Универзитет за науку и технологију АГХ из Пољске, као и  Универзитет у Марибору из Словеније.  

 

 

Одобрени пројекат Универзитета у Новом Саду: 

- Пројекат ”Development of digital approach for occupational health and safety systems in higher education courses” 

има за циљ да развије дигиталне капацитете високошколских установа у области заштите на раду како би се 

обезбедиле висококвалитетне лекције и практичне вежбе онлајн и на даљину. Циљ пројекта је да уведе иновативне 

приступе студијама заштите на раду унапређивањем и модернизацијом предавања онлајн кроз различите предмете. 

Приоритет ће бити дат промоцији иновативних пракси у методама наставе и учења у циљу побољшања система 

високог образовања који се суочава са значајним изазовима због пандемије вируса корона. Поред Универзитета у 

Новом Саду, партнери на пројекту су Словачки технички универзитет у Братислави (Словачка), као и Универзитет 

у Чешким Буђовицама (Чешка).  

 

Одобрени пројекат Универзитета у Крагујевцу: 

- Пројекат ”Repository of Open Educational Resources for Laboratory Support in Engineering and Natural Science”, 

има за циљ успостављање стратешког партнерства ради пружања подршке дигиталном образовању и 

лабораторијској настави. Пројекат предлаже иновативан концепт стварања заједничког спремишта кратких видео 

садржаја репрезентативних експеримената у образовне сврхе. Пре свега, циљ пројекта је успостављање механизама 

и стандарда за квалитет развоја отворених ресурса дигиталног образовања, концепта претраживања и категоризације 

отворених образовних ресурса, као и софтверска организација дигиталних копија експерименталних реализација 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555


   

или „дигиталног близанца“ експеримента дизајнираног у образовне сврхе. Поред Универзитета у Крагујевцу, 

партнери на пројекту су Универзитет у Београду, Универзитет Сингидунум и компанија Когнипикс из Србије, 

Национални универзитет за учење на даљину из Шпаније као и Универзитет у Тартуу из Естоније. 

 

Одобрени пројекат Академије струковних студија Западна Србија: 

- Пројекат ”Digital internship model for higher professional studies” има за циљ да представи специфични модел 

виртуелне праксе и методологију за виртуелне праксе са практичним процесима рада и смерницама, који 

омогућавају квалитетан дизајн прилагођених и флексибилних програма праксе. Да би се омогућило функционисање 

ових виртуелних пракси, у плану је да се развије и специјализовано веб софтверско решење које ће се заснивати на 

предложеном моделу и методологији и које би требало да повеже све стране (студенте, школе и компаније) у оквиру 

сигурне и заједничке веб платформе. Поред Академије, партнери на пројекту су Русински универзитет Ангел Канчев 

из Бугарске, Универзитет у Западној Атици из Грчке, као и Висока техничка школа струковних студија у Новом 

Саду из Србије.  

 

 Пројекти финансирани од стране других националних агенција су: 

- Serious games for digital readiness of water education 

- Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions 

- Digital education in nursing 

- ENhanced Learning and teaching in International Virtual ENvironments 

- Boosting the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period 

- A practical toolkit for integrating elearning in Higher Education Curricula 

- The best use of ICT opportunities for educational and scientific conferences in global crises situations 

- Student Technostress in Undergraduate Distance Education: a Navigation Toolkit for WELLness 

- Tackling COVID-19 - Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality 

- Digitalization of laboratory exercises in the classical and instrumental analytical chemistry 

- Digitalising mobility and international networks with open education 

- German Studies Digital 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Нишу, а финансирани су од стране других националних агенција: 

- Пројекат ”Serious games for digital readiness of water education” ће развити шест дигиталних радионица кроз три 

озбиљне игре повезане са водом, затим смернице и алате за помоћ фацилитаторима вежби, ИКТ алате за учење, 

збирку студија стварних случајева за учење засновану на пројектима, подршка подучавању и обука за креирање 

дигиталних садржаја, и сл. Координатор пројекта је из Норвешке, док су партнери из Холандије, Грчке и Србије. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NO01-KA226-HE-094221
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA226-HE-096196
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SE01-KA226-HE-092537
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094271


   

- Пројекат ”Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic 

conditions” има за циљ да се бави прилагођавањем метода предавања и оцењивања у условима пандемије, али и 

прилагођавањем образовног система потребама 21. века и најсавременијим педагошким истраживањима. План је да 

се овај општи циљ постигне применом холистичког приступа кроз међународну сарадњу између четири 

универзитетска партнера из Пољске, Норвешке, Србије и Бугарске и низа додатних индустријских придружених 

партнера. Основна иновација лежи у холистичком приступу који покрива скуп активности: нова наставна 

методологија, разрада нових програма курсева, публиковање дигиталних материјала (приручници, извештаји, 

проблеми, вежбе, тестови итд.), писање уџбеника, обука академских наставника да их укључе у овај нови начин 

поучавања. 

- Пројекат ”Boosting the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period” има 

за циљ да обезбеди наставне ресурсе и методе за професоре који долазе са високошколских установа да пронађу 

начине како да својим студентима пруже релевантна знања, вештине и компетенције у области метода 3Д штампе 

које се користе за производњу медицинских делова, пружањем е-курсева који одржавају наставни план и програм 

развијен кроз пројекат, као и е-приручника за дигитално учење. Конзорцијум чини 5 партнера са различитих 

техничких универзитета у Европи – из Србије, Пољске, Хрватске и Словачке, као и 2 партнера који долазе из 

привреде из Словачке и Хрватске. 

- Пројекат ”The best use of ICT opportunities for educational and scientific conferences in global crises situations” 

фокусира се на специфичности учења на даљину приликом организовања конференцијских догађаја узимајући у 

обзир све активности организације. Са тим у вези, пројекат има три главне активности - развој смерница за 

организовање и извођење конференција у виртуелној форми, спровођење обуке за наставнике како би стекли 

довољно разумевања о специфичном приступу и новим димензијама квалитета, одржавање правих конференцијских 

догађаја од стране три партнерска универзитета. Конзорцијум чине 4 партнера из Бугарске, Малте, Румуније и 

Србије. 

 

Пројекти у којима учествује Универзитет у Новом Саду, а финансирани су од стране других националних агенција: 

- Пројекат ”ENhanced Learning and teaching in International Virtual ENvironments” има за циљ да омогући брзи 

прелазак на виртуелно учење кроз побољшана искуства дигиталног учења, како би се повећала инклузија, подстакле 

иновације, створили нови облици међународне виртуелне мобилности, као и учинило искуство виртуелне 

мобилности ближим искуству физичке мобилности у смислу интеракције са осталим студентима и локалним 

окружењем, а већем броју ученика пружити корист од међународног искуства. Коориднатор је из Италије, док 

конзорцијум окупља високошколске установе из Естоније, Португала, Немачке, Француске и Србије. 

- Пројекат ”Digital education in nursing” има за циљ модернизацију постојећег курикулума за студенте неге развојем 

дигиталних модула у вези са предавањима/ испитима у нове облике образовања. Пројекат тежи да побољша 



   

способност предавача кроз развој дигиталних педагошких компетенције, омогућавајући им да пруже високо 

квалитетно дигитално образовање. Конзорцијум пројекта састоји се од 5 партнерских организација из 4 земље 

Европе - Хрватска, Македонија, Словенија, Србија, док је координатор из Шведске. 

- Пројекат ”Digitalization of laboratory exercises in the classical and instrumental analytical chemistry” се фокусира 

на развој дигиталних платформи за извођење лабораторијских вежби из аналитичке хемије. Са тим у вези, очекивани 

резултати пројекта су веб платформа за студенте, која садржи приручнике, аудиовизуелне материјале и рачунарске 

симулације за узорковање, лабораторијске задатке из класичне аналитичке хемије, сепарацијске, електроаналитичке 

и спектрометријске методе. Такође, у плану је и развој виртуелне лабораторије, са могућношћу генерисања 

лабораторијских задатака за различит број студената ради успешног завршетка виртуелне лабораторијске вежбе. 

Конзорцијум пројекта састоји се од 4 организације, при чему је коориднатор из Словачке, а партнери из Словеније, 

Чешке и Србије, док је координатор из Словачке. 

 

Пројекти у коjима учествује Универзитет у Београду, а финансирани су од стране других националних агенција: 

- Пројекат ”Digitalising mobility and international networks with open education” се бави дигитализацијом наставе 

на високошколским установама и развојем алтернативних формата интернационализације. Пројекат ће прво развити 

дванаест иновативних, отворених наставних курсева у међународној и интердисциплинарној мрежи у оквиру 

хуманистичких наука. Развијени курсеви ће се користити у другом кораку како би се омогућила транснационална 

микро-сарадња између наставника образовних партнерских установа. На пројекту учествује 7 организација, при 

чему је координатор из Немачке, а партнери су из Норвешке, Белгије, Велике Британије, Шпаније и Србије. 

- Пројекат ”German Studies Digital” тећи да развије платформу за учење германистике на даљину, на којој би, 

захваљујући отвореним образовним ресурсима, требало развити професионалне компетенције у различитим 

дисциплинама германистике. Између осталог, пажња се посвећује развоју властитих способности учења и 

индивидуалном напредовању у учењу. Пројекат се спроводи као део стратешког партнерства између 6 универзитета 

из три различита региона у Европи. Координатор пројекта је из Словачке, а партнери на пројекту су: Литваније, 

Словеније, Летоније, Србије и Чешке. 

 

Пројекти у којима учествује Институт Западни Балкан, а финансирани су од стране других националних агенција: 



   

- Пројекат ”A practical toolkit for integrating elearning in Higher Education Curricula” се фокусира на изградњу 

капацитета наставног особља високог образовања, академика, на интегрисање е-учења у курсеве, на подизању свести 

о потреби и вредности интегрисања е-учења у високо образовање, као и на побољшање понуде квалитетних 

могућности у оквиру високог образовања. На пројекту учествује 7 установа, при чему је координатор из Румуније, 

а партнери су из Грчке, Србије, Шпаније, Кипра и Италије.  

- Пројекат ”Student Technostress in Undergraduate Distance Education: a Navigation Toolkit for WELLness” има за 

циљ да пружи подршку студентима у развоју кључних дигиталних компетенција, попут технолошке отпорности. 

При томе су циљеви пројекта троструки: (1) Размена најбољих пракси међу партнерима, као и заинтересованим 

странама; (2) Дизајнирање одговарајућих алата за опремање европских студената довољним и релевантним 

дигиталним вештинама да одговоре на феномен техностреса. На пројекту учествује 5 организација, при чему је 

координатор из Велике Британије, а партнери су из Чешке, Грчке, Италије и Србије. 

 

Пројекат у ком учествује Удружење грађана ”Освежење”, а финансиран је од стране друге националне агенције: 

- Пројекат ”Tackling COVID-19 - Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality” има за циљ да 

идентификује главне недостатке и потешкоће у процесу држања обуке на даљину са којима су се студенти, тренери 

и административно особље партнерских универзитета суочили због пандемије COVID-19. Очекивани резултат 

пројекта јесте развијена методологија за прелазак са обуке лицем у лице на обуку на даљину, која ће бити одобрена 

и спремна за примену не само на курсевима из биоинформатике и база података, већ и на друге курсеве и 

универзитете изван конзорцијума. На пројекту учествује 5 организација, при чему је координатор из Бугарске, а 

партнери су из Грчке, Турске, Бугарске и Србије. 

 

Величина конзорцијума варира на сваком одобреном пројекту, док је најчешћи број партнера на одобреним пројектима 5 

установа/организација, које долазе из најмање три различите програмске земље (према правилима Програма). Дужина трајања 

одобрених пројеката варира у распону од 12 месеца (минимално трајање пројеката) до 24 месеци (максимално трајање 

пројеката).  

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката одобрених за финансирање у додатном року 2020. године, са 

релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, називе пројеката, њихове теме, 

податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације о земљама из којих долазе 

партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  



   

 
Партнерства за подршку дигиталном образовању у високом образовању – пројекти на којима учествују организације из Србије, а 

који су одобрени за финансирање 2020. године (додатни рок) 

Референтни 

број 

пројекта 

Назив 

пројекта* 
Теме пројекта Координатор пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Установа из 

Србије која је 

партнер на 

пројекту 

Земље из којих 

долазе сви партнери 

Укупан 

буџет 

одобрених 

пројеката 

(ЕУР) 

2020-1-

RS01-

KA226-HE-

094550 

Repository of 

Open 

Educational 

Resources for 

Laboratory 

Support in 

Engineering and 

Natural Science 

Natural sciences|Open and 

distance learning|Quality 

and Relevance of Higher 

Education in Partner 

Countries 

UNIVERZITET U 

KRAGUJEVCU 
RS 

Универзитет 

у Београду, 

Универзитет 

Сингидунум, 

Когнипикс 

д.о.о 

RS, EE, ES 143.295,00 

2020-1-

RS01-

KA226-HE-

094555 

Digital 

Education in 

Veterinary 

Studies  

ICT - new technologies - 

digital competences|Open 

and distance learning|Health 

and wellbeing 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS / RS, HR, MK 112.204,00 

2020-1-

RS01-

KA226-HE-

094538 

Effective 

teaching for 

student 

engagement & 

success in 

digital learning 
environment 

ICT - new technologies - 

digital competences|Quality 

Assurance 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS / RS, PL, SI 103.440,00 

2020-1-

RS01-

KA226-HE-

094527 

Digital 

internship 

model for 

higher 

professional 

studies 

International cooperation, 

international relations, 

development 

cooperation|New innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training courses|ICT - new 

technologies - digital 

competences 

AKADEMIJA 

STRUKOVNIH 

STUDIJA ZAPADNA 

SRBIJA 

RS 

Висока 

техничка 

школа 

струковних 

студија у 

Новом Саду 

RS, BG, EL 50.046,00 

2020-1-

RS01-

KA226-HE-

094562 

Development of 

digital approach 

for occupational 

health and 

safety systems 

in higher 

education 

courses 

Open and distance 

learning|New innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training 

courses|International 

cooperation, international 

relations, development 

cooperation 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS / RS, SK, CZ 38.098,00 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094550
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094550
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094550
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094555
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094538
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094527
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RS01-KA226-HE-094562


   

2020-1-

NO01-

KA226-HE-

094221 

Serious games 

for digital 

readiness of 

water education 

ICT - new technologies - 

digital 

competences|Environment 

and climate 

change|Cooperation 

between educational 

institutions and business 

NORGES MILJO-OG 

BIOVITENSKAPLIGE 

UNIVERSITET 

NO 
Универзитет 

у Нишу 
NO, RS, EL, NL 245.331,00 

2020-1-

PL01-

KA226-HE-

096196 

Holistic 

approach 

towards 

problem-based 

ICT education 

based on 

international 

cooperation in 

pandemic 

conditions 

Open and distance 

learning|ICT - new 

technologies - digital 

competences|International 

cooperation, international 

relations, development 

cooperation 

POLITECHNIKA 

BIALOSTOCKA 
PL 

Универзитет 

у Нишу 
PL, RS, BG, NO 234.700,00 

2020-1-

SE01-

KA226-HE-

092537 

Digital 

education in 

nursing 

Open and distance 

learning|ICT - new 

technologies - digital 

competences|Health and 

wellbeing 

MALMO 

UNIVERSITET 
SE 

Универзитет 

у Новом Саду 
SE, RS, SI, MK, HR 171.539,00 

2020-1-

IT02-

KA226-HE-

095637 

ENhanced 

Learning and 

teaching in 

International 

Virtual 

ENvironments 

ICT - new technologies - 

digital competences|New 

innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training courses|Open and 

distance learning 

UNIVERSITA DI 

PISA 
IT 

Универзитет 

у Новом Саду 

IT, EE, RS, PT, DE, 

AT 
298.420,00 

2020-1-

RO01-

KA226-HE-

095517 

Boosting the 

scientific 

excellence and 

innovation 

capacity of 3D 

printing 

methods in 

pandemic 

period 

Open and distance 

learning|Health and 

wellbeing|New innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training courses 

UNIVERSITATEA 

TEHNICA CLUJ-

NAPOCA 

RO 
Универзитет 

у Нишу 
RO, PL, SK, HR, RS 187.480,00 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NO01-KA226-HE-094221
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NO01-KA226-HE-094221
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NO01-KA226-HE-094221
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA226-HE-096196
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA226-HE-096196
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SE01-KA226-HE-092537
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SE01-KA226-HE-092537
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SE01-KA226-HE-092537
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-IT02-KA226-HE-095637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095517


   

2020-1-

RO01-

KA226-HE-

095434 

A practical 

toolkit for 

integrating 

elearning in 

Higher 

Education 

Curricula 

ICT - new technologies - 

digital competences|New 

innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training courses|Open and 

distance learning 

UNIVERSITATEA 

DIN PITESTI 
RO 

Институт 

Западни 

Балкан 

RO, EL, RS, ES, CY, 

LT 
183.680,00 

2020-1-

BG01-

KA226-HE-

094966 

The best use of 

ICT 

opportunities 

for educational 

and scientific 

conferences in 

global crises 

situations 

ICT - new technologies - 

digital 

competences|Overcoming 

skills mismatches 

(basic/transversal) 

NATSIONALNA 

SPORTNA 

AKADEMIYA 

VASSIL LEVSKI 

BG 
Универзитет 

у Нишу 
BG,RS,MT,RO 152.526,00 

2020-1-

UK01-

KA226-HE-

094622 

Student 

Technostress in 

Undergraduate 

Distance 

Education: a 

Navigation 

Toolkit for 

WELLness 

Health and wellbeing|ICT - 

new technologies - digital 

competences|Open and 

distance learning 

BIRMINGHAM CITY 

UNIVERSITY 
UK 

Институт 

Западни 

Балкан 

UK,RS,CZ,EL,IT 211.520,00 

2020-1-

BG01-

KA226-HE-

095131 

Tackling 

COVID-19 - 

Challenges 

Aiming at 

Bettering the 

Higher 

Education 

Quality 

ICT - new technologies - 

digital 

competences|Cooperation 

between educational 

institutions and 

business|Research and 

innovation 

SOUTH-WEST 

UNIVERSITY 

NEOFIT RILSKI 

BG 

Удружење 

грађана 

”Освежење”, 

BG,EL,TR,RS 183.852,00 

2020-1-

SK01-

KA226-HE-

094322 

Digitalization of 

laboratory 

exercises in the 

classical and 

instrumental 

analytical 

chemistry 

Natural sciences 

SLOVENSKA 

TECHNICKA 

UNIVERZITA V 

BRATISLAVE 

SK 
Универзитет 

у Новом Саду 
SK,SI,CZ,RS 110.932,00 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-HE-095434
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-094966
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-UK01-KA226-HE-094622
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA226-HE-095131
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094322


   

 
*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

 

Централизовани пројекти у области високог образовања  
 

Централизовани пројекти сарадње су они пројекти који се одобравају на европском нивоу, од стране Извршне агенције 

Европске комисије (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).  

 

У 2019. години високошколске установе и/или друге организације из Србије активне у области високог образовања учествују 

у 14 централизованих пројеката, од чега су у улози координатора на 9 пројеката, док на 5 пројеката учествују у улози 

пуноправних партнера. Укупан износ одобрених буџета на 14 централизованих пројеката из Позива за 2019. годину, износи 

8.199.340,5 евра. Просечна величина укупних буџета на одобреним централизованим пројектима на којима учествују 

установе/организације из Србије, активне у високом образовању износи 585.667,18 евра. 

Од одобрених 14 централизованих пројеката сарадње, установе/организације из Србије учествују у: 

- 7 пројеката изградње капацитета у високом образовању; 

- 2 пројекта савеза знања; 

- 5 пројеката Жан Моне активности. 

 

2020-1-

DE01-

KA226-HE-

005776 

Digitalising 

mobility and 

international 

networks with 

open education 

International cooperation, 

international relations, 

development 

cooperation|ICT - new 

technologies - digital 

competences|New 

innovative 

curricula/educational 

methods/development of 

training courses 

HUMBOLDT-

UNIVERSITAET ZU 

BERLIN 

DE 
Универзитет 

у Београду 
DE,NO,BE,UK,RS,ES 291.878,00 

2020-1-

SK01-

KA226-HE-

094271 

German Studies 

Digital 
Teaching and learning of 

foreign languages|Open and 

distance learning 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave 
SK 

Универзитет 

у Београду 
SK,CZ,SI,LT,LV,RS 140.700,00 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DE01-KA226-HE-005776
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094271
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SK01-KA226-HE-094271


   

У 2020. години високошколске установе и/или друге организације из Србије активне у области високог образовања учествују 

у 16 централизованих пројеката, од чега су у улози координатора на 7 пројеката, док на 9 пројеката учествују у улози 

пуноправних партнера. Укупан износ одобрених буџета на 17 централизованих пројеката из Позива за 2020. годину, износи 

13.636.073,24 евра. Просечна величина укупних буџета на одобреним централизованим пројектима на којима учествују 

установе/организације из Србије, активне у високом образовању износи 802.122 евра. 

Од одобрених 17 централизованих пројеката сарадње, установе/организације из Србије учествују у: 

- 8 пројеката изградње капацитета у високом образовању; 

- 1 пројекaт савеза знања; 

- 7 пројеката Жан Моне активности; 

- 1 пројекат Европских универзитета. 

 

У наставку се налази табеларни приказ централизованих пројеката, одобрених за финансирање 2019. и 2020. године, а који 

укључује информације о типу пројеката, улози установа из Србије на овим пројектима, броју одобрених пројеката, те укупним 

буџетима одобрених пројеката.  

 

 

 
Централизовани пројекти сарадње у високом образовању - Пројекти одобрени за финансирање 2019. и 2020. године 

 

Конкурсна 

година 
Тип пројекта Улога установа из РС 

Одобрени број 

пројеката 

Укупан буџет 

одобрених пројеката 

(ЕУР) 

2019. Пројекти изградње капацитета у високом образовању Kоординатор/партнер 7 6.294.569 

2019. Савези знања Kоординатор/партнер 2 1.488.745 

2019. Жан Моне активности Kоординатор/партнер 5 416.026,5 

2019. Укупно за 2019. годину  14 8.199.340,5 

2020. Пројекти изградње капацитета у високом образовању Kоординатор/партнер 8 6.952.781 

2020. Савези знања Kоординатор/партнер 1 973.267 



   

2020. Европски универзитети Kоординатор/партнер 1 4.999.994 

2020. Жан Моне активности Kоординатор/партнер 7 710.031,24 

2020. Укупно за 2020. годину  17 13.636.073,24 

 

Жан Моне активности  
 

Жан Моне активности у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области 

студија Европске уније широм света. Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на 

процес европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске 

уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура. Додатно, 

Жан Моне активности настоје да промовишу вредности ЕУ и повећавају видљивост онога за шта се Европска унија залаже и у 

земљама ван њених граница. Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских 

политика.  

 

Специфичност Жан Моне активности се огледа у томе што оне представљају међународну димензију Еразмус+ програма, чиме 

се пружају једнаке могућности за учешће програмских и партнерских земаља. Другим речима, установе/организације из 

партнерских земаља (рецимо Црне Горе) могу да буду подносиоци пројектних пријава, те касније, координатори одобрених 

пројеката.  

 

 

Жан Моне активности одобрене у 2019. години 

 

Високошколске установе и друге организације активне у области високог образовања, учествују на 5 пројеката Жан Моне 

активности, од чега су на 4 координатори, док су на једном пројекту у улози партнера. Укупан износ одобрених буџета за ових 

5 пројеката износи 416.026,5 евра, док је просечна величина укупних буџета на одобреним пројектима 83.205,3 евра.  

 

На одобреним пројектима учествују четири државне високошколске установе и један институт из Србије:  

• Универзитет у Београду; 

• Универзитет Новом Саду; 



   

• Универзитет у Нишу; 

• Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду; 

• Институт друштвених наука.  

 

Узевши у обзир циљеве и типове активности у оквиру ових пројеката, одобрени су различити пројекти Жан Моне активности, 

и то:  

• Једна Жан Моне мрежа. Овај пројекат (референтни број пројекта је 611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK) има 

за циљ регионалну сарадњу засновану на помирењу као предуслову за мир, стабилност и напредак региона Западног 

Балкана и подразумева различите резултате, попут припреме и извођења виртуалне наставе, летње школе, препорука за 

унапређење европских студија на високошколским установама из подручја Западног Балкана, и тако даље.  

Жан Моне мреже подржавају расправу о јавним политикама са академским сектором кроз стварање и развој 

конзорцијума међународних актера ангажованих на пољу европских студија. Ово је једина врста пројеката која 

подразумева међународну сарадњу, то јесте учешће партнера из различитих земаља, програмских или партнерских 

(минимум по један партнер из три различите партнерске или програмске земље). Сви остали типови Жан Моне 

активности су унилатерални, то јесте, на њима учествује само једна високошколска установа или организација; 

 

• Један Жан Моне пројекат (референтни број пројекта је 610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT). Овај пројекат 

има за циљ освешћивање наставника и ученика средњих школа о процесу европских интеграција и Европске уније, и у 

складу са тиме подразумева организацију семинара за наставнике средњих школа, активности подизања свести међу 

ученицима, као и отварање дијалога међу релевантним актерима о значају увођења обих тема у курикулум.  

Жан Моне пројекти су фокусирани на подршку иновацијама и ширењу садржаја о Европској унији. Ови пројекти могу 

да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније; 

 

• Једна Жан Моне катедра (референтни број пројекта је 611096-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-CHAIR). Овај пројекат има 

за циљ да омогући даљу обуку не само студената на свим нивоима студија из области права ЕУ, у области заштите 

животне средине, те праксе Европског суда правде, већ и судија, правника, државних службеника (централни, локални 

и регионални ниво) и доносиоца одлука. Активности подразумевају извођење наставе у овој области, али и организацију 

конференције, летње школе, вебинара, радионица, објављивање књига и тако даље.  

Жан Моне катедра је пројекат који траје три године и који је намењен универзитетским професорима усмереним на 

специјализацију у области студија Европске уније. Овај пројекат може да држи само један професор који мора да одржи 

најмање 90 наставних сати у једној академској години.  

 



   

• Два Жан Моне модула (референтни бројеви пројеката су 611831-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE и 611433-EPP-

1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE). Ови пројекти за циљ имају извођење наставе на високошколским установама у 

области финансија, као и у области културног наслеђа.  

Жан Моне модул је кратки наставни програм (или курс) на високошколској установи у области студија Европске уније. 

Трајање сваког модула је минимум 40 наставних сати у једној академској години. Жан Моне модул укључује теме везане 

за Европску унију у наставни план и програм који се до тада само ограничено бавио овим питањем. 

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката Жан Моне активности, одобрених за финансирање 2019. године, са 

релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, типове пројеката, њихове називе, 

податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације о земљама из којих долазе 

партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Жан Моне пројекти одобрени за финансирање 2019. године 

Референтни 

број пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из које 

долази 

координатор 

Земље из 

којих долазе 

сви партнери 

Укупан буџет 

одобрених пројеката 

(ЕУР) 

611487-EPP-1-

2019-1-SI-

EPPJMO-

NETWORK 

Jean Monnet 

Networks 

Academic network supporting EU 

policies towards Western Balkans with 

emphasis on regional cooperation based 

on reconciliation 

ISCOMET-INSTITUT 

ZA ETNICNE IN 

REGIONALNE 

STUDIJE ZAVOD 

SI 

SI, AL, BA, 

HR, MK, 

XK**, ME, RS 

298.050 

610767-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPJMO-

PROJECT 

Jean Monnet 

Projects 

Introduction to EU - Education for 

secondary schools 

VISOKA POSLOVNA 

STRUKOVNIH SKOLA 

STDIJA U NOVOM 

SADU 

RS RS 32.152,50 

611831-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic Modules 

Sustainable Finance and Insurance: EU 

Principles, Practices and Challenges  

UNIVERZITET U NISU RS RS 21.420 

611433-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic Modules 

Strengthening European Cultural Identity 

through Interdisciplinary Heritage 

Studies 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS RS 25.200 

611096-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPJMO-

CHAIR 

Jean Monnet Chairs 
Jean Monnet Chair in European 

Environmental Law 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS RS 39.204 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611831-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611831-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611433-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611433-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611433-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611096-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-CHAIR
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611096-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-CHAIR


   

*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

** Напомена – Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и усклађује се са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем 

Међународног суда правде о проглашењу независности Kосова. 

 

Жан Моне активности одобрене у 2020. години 

 

Високошколске установе из Србије у 2020. години су координатори пет пројеката Жан Моне активности, а партнери на два 

пројекта Жан Моне мрежа. Укупан износ одобрених буџета за свих седам пројеката износи 710.031,24 евра, док је просечна 

величина укупних буџета на одобреним пројектима око 101.433 евра.  

 

На одобреним пројектима учествују четири државне високошколске установе из Србије:  

• Универзитет у Београду; 

• Универзитет Новом Саду; 

• Универзитет у Нишу; 

• Универзитет Привредна академија у Новом Саду.  

 

Универзитет у Нишу је носилац два одобрена пројекта, док су Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду носиоци по једног одобреног пројекта, a Универзитет у Београду је и партнер 

на једном пројекту Жан Моне мрежа. 

 

Пет одобрених пројеката су Жан Моне модули. Као што је раније објaшњено, Жан Моне модул је кратки наставни програм 

(или курс) на високошколској установи у области студија Европске уније. Трајање сваког модула је минимум 40 наставних 

сати у једној академској години. Жан Моне модул укључује теме везане за Европску унију у наставни план и програм који се 

до тада само ограничено бавио овим питањем. Специфичност ових пројеката јесте што у њима учествује само једна установа, 

те у њима нема конзорцијума и партнерских установа. 

 

Два одобрена партнерска пројекта су Жан Моне мреже. На једном пројекту је партнер Универзитет у Београду, док је на 

другом партнер Београдски фонд за политичку изузетност. У складу са раније објашњеним, Жан Моне мреже подржавају 

расправу о јавним политикама са академским сектором кроз стварање и развој конзорцијума међународних актера ангажованих 

на пољу европских студија. Ово је једина врста пројеката која подразумева међународну сарадњу, то јесте учешће партнера из 

различитих земаља. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

Узевши у обзир циљеве и типове активности у оквиру ових пројеката, одобрени су различити пројекти Жан Моне активности, 

и то пет пројеката Жан Моне модула: 

 

- Пројекат ”Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia” 

(референтни број 620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији је носилац Универзитет у Новом Саду, бави се 

ширењем знања о Европској унији и њеним законима у области пољопривреде. Пројектне активности укључују измену 

курикулума постојећег предмета који се бави европским легислативама у области пољопривреде, али и акредитацију 

новог обавезног предмета у оквиру студијског програма Економија- Увод у економију пољопривреде. 

- Пројекат „The European Union and the Western Balkans: Modernisation and Changes of Integration” (референтни број 

620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE) чији је носилац Универзитет у Београду, има за циљ да укључи студије 

савремене историје односа Балкана и Европске уније у два нова изборна предмета. Основни фокус ових предмета биће 

на историји европских идеја, европским институцијама и историји локалног отпора против модернизације 

европеизације.  

- Пројекат ”EU water policy and innovative solutions in water resources management” (референтни број 620003-EPP-1-

2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији је носилац Универзитет у Нишу, има за циљ унапређење наставе на студијама 

европских интеграција на Универзитету у Нишу применом нове методологије предавања и учења прилагођене 

потребама студената основних и мастер студија, као и студената са различитих студијских програма, младих стручњака 

из водопривредног сектора. Додатно, пројекат тежи да промовише истраживања у овој специфичној области ЕУ студија 

које погодују развоју нових иновативних и интердисциплинарних решења у сектору вода, као и подстицању младих 

истраживача да се укључе у истраживање. 

- Пројекат ”Jean Monnet Module for European Monetary Law” (референтни број 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-

MODULE), чији је носилац Универзитет у Нишу, бави се развојем научних знања, академских и практичних вештина у 

разматрању нових трендова у развоју монетарног права Европске уније у савременом економском, правном, 

политичком и пословном окружењу. Посебан циљ пројекта је и у оспособљавању студената за разумевање природе и 

значаја оптималног управљања јавним новцем у светлу одговарајуће законске регулативе и економских димензија у 

савременом систему тржишне економије. 

- Пројекат ”Application of EU values in the polices of the candidate states” (референтни број 619887-EPP-1-2020-1-RS-

EPPJMO-MODULE), чији је носилац Универзитет привредна академија у Новом Саду, тежи да укључи студенте свих 

нивоа студија, али и стручњаке у области права, академске стручњаке, као и укључујући креаторе политика и медије, у 

основне вредности ЕУ и њихову примену у унутрашњој и спољној политици држава кандидата за чланство у ЕУ. Ово 

ће се постићи кроз побољшани квалитет и промовицију изврсности у настави на студијама Европске уније, као и кроз 

промоцију истраживања на студијама ЕУ. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620003-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619887-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE


   

Као што је раније напоменуто, у овом конкурсном року одобрена су и два пројекта Жан Моне мрежа: 

- Пројекат ”Transnational Political Contention in Europe” (референтни број 620881-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-

NETWORK), чији је носилац високошколска установа из Италије, а партнер из Србије Универзитет у Београду, има за 

циљ да кроз оформљену мрежу подстакне анализу значаја друштвених актера у демократским процесима на нивоу 

Европске уније. Пројектне активности укључују размену знања кроз политичке дебате и вебинаре, промоцију 

унапређења курикулума са обавезним шемама мобилности, унапређење самог садржаја предмета, као и организацију 

летње школе. Партнерске установе на овом пројекту су из Италије, Аустрије, Србије и Шпаније. 

- Пројекат ”Еuropeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and 

democratic Momentum” чији је носилац невладина организација из Аустрије, а партнер из Србије Београдски фонд за 

политичку изузетност, тежи да се више повеже са демократским грађанским покретима у региону, а посебан фокус 

сарадње биће усмерен на социјалну димензију. Установа које учествују на овом пројекту има чак 17, а долазе из Аустије, 

Србије, Грчке, Албаније, Хрватске, Италије, Северне Македоније, Црне Горе, Словеније, Немачке, Мађарске, Босне и 

Херцеговине, Румуније, Француске и Бугарске.  

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката Жан Моне активности, одобрених за финансирање 2020. године, са 

релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, тип пројекта, њихове називе, податке 

о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Жан Моне пројекти одобрени за финансирање 2020. године 

Референтни број 

пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Укупан буџет 

одобрених 

пројеката (ЕУР) 

619887-EPP-1-2020-

1-RS-EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic 

Modules 

Application of EU values in the 

polices of the candidate states 

UNIVERZITET 

PRIVREDNA 

AKADEMIJA U 

NOVOM SADU 

RS 24.948 

620002-EPP-1-2020-

1-RS-EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic 

Modules 

Jean Monnet Module for European 

Monetary Law  

UNIVERZITET U 

NISU 
RS 10.080 

620003-EPP-1-2020-

1-RS-EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic 

Modules 

EU water policy and innovative 

solutions in water resources 

management 

UNIVERZITET U 

NISU 
RS 22.680 

620128-EPP-1-2020-

1-RS-EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic 

Modules 

Agricultural Policy of European 

Union and its influence on 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS 29.400 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619887-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619887-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620003-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620003-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620003-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE


   

competitiveness of agri-food 

products of Serbia 

620568-EPP-1-2020-

1-RS-EPPJMO-

MODULE 

Jean Monnet 

Academic 

Modules 

THE EUROPEAN UNION AND 

THE WESTERN BALKANS: 

MODERNISATION AND 

CHALLENGES  OF 

INTEGRATION 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
RS 24.192 

620881-EPP-1-2020-

1-IT-EPPJMO-

NETWORK 

Jean Monnet 

Networks 

Transnational Political Contention 

in Europe 

SCUOLA NORMALE 

SUPERIORE 
IT 300.000 

621247-EPP-1-2020-

1-AT-EPPJMO-

NETWORK 

 

Jean Monnet 

Networks 

Europeanisation meets democracy 

from below: The Western Balkans 

on the search for new European and 

democratic Momentum 

OSTERREICHISCHE 

GESELLSCHAFT FUR 

EUROPAPOLITIK 

 

AT 
298.731,24 

 

*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

** Напомена – Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и усклађује се са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем 

Међународног суда правде о проглашењу независности Kосова. 

 

 

Савези знања 
 

Савези знања су двогодишњи или трогодишњи међународни пројекти који се спроводе у сарадњи између високошколских 

установа и предузећа у свим дисциплинама и секторима. 

 

Пројекти овог типа теже остваривању следећих циљева: 

• Развој нових, иновативних и мултидисциплинарних приступа настави и учењу; 

• Стимулисање предузетништва и предузетничких вештина наставног особља на факултетима и универзитетима и 

запослених у предузећима; 

• Омогућавање размене, протока и заједничког стварање знања; 

 

Примарна пажња посвећена је пројектима који доприносе модернизацији Европских система високог образовања у складу са 

планом Европске комисије за модернизацију високог образовања у Европи из 2011. године. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620568-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620881-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/620881-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621247-EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621247-EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621247-EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621247-EPP-1-2020-1-AT-EPPJMO-NETWORK
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

Савези знања одобрени 2019. године 

 

Високошколске установе и друге организације из Србије су по први пут, 2019. године, биле у могућности да поднесу пројектну 

пријаву за савезе знања и да буду носиоци ових пројеката. Установе/организације из Србије учествују на два пројекта савеза 

знања, од чега су једним пројектом координирају (Универзитет у Новом Саду).  

 

Укупан износ одобрених буџета за ова два пројекта износи 1.488.745 евра, док је просечна величина укупних буџета на 

одобреним пројектима 744.372,5 евра.  

 

На оба пројекта учествује по једна академска установа (Универзитет у Новом Саду учествује на оба пројекта), те по једна 

неакадемска организација из Србије. Одобрени пројекти имају различите циљеве и пратеће активности:  

• Пројекат ”Data Literacy at the interface of higher education and business” (реф. бр. 612561-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-

KA) има за циљ постављање основе за интеграцију рад са подацима (data literacy) као трансверзалне теме у потенцијално 

све универзитетске предмете, идентификовањем и развојем заједничких наставних планова и програма и иновативних 

приступа настави и учењу. Пројектни партнери намеравају да повежу рад са подацима са европским системима и 

алатима за квалификацију, посебно европским оквиром квалификација и EUROPASS-ом; 

• Пројекат ”A Knowledge Alliance of Agribusinesses, Academia and Business Angels for Disruptive Farm-to-Fork Agri-

Tech Training” (реф. бр. 612221-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-KA) има за циљ креирање курикулума у комбинацији 

инежењерских, бизнис вештина и пољопривредних знања. Пројектом је замишљено је да се креира седам модула, 

комбинацијом домена различитих експерата који ће бити доступни како студентима, тако и професионалцима из разних 

сектора пољопривреде, прехрамбене индустрије, као представника европских стартапова (start ups).  

Овим пројектом координира Универзитет у Новом Саду, што је по први пут било могуће од Позива за 2019. годину.  

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката Савеза знања, одобрених за финансирање 2019. године, са релевантним 

информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, типове пројеката, њихове називе, податке о 

координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације о земљама из којих долазе партнери 

на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Савези знања одобрени за финансирање 2019. године 

Референтни 

број пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Земље из 

којих долазе 

сви партнери 

Укупан буџет одобрених 

пројеката (ЕУР) 



   

612561-EPP-1-

2019-1-IT-

EPPKA2-KA 

Knowledge 

Alliances for higher 

education 

Data Literacy at the interface of higher 

education and business 

CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE 

RICERCHE 

IT 
IT, DE, AL, 

LT, PT, RS 
595.290 

612221-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPKA2-KA 

Knowledge 

Alliances for higher 

education 

A Knowledge Alliance of 

Agribusinesses, Academia and Business 

Angels for Disruptive Farm-to-Fork 

Agri-Tech Training 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS 

RS, TR, EL, 

NL, BE 
893.455 

*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

Савези знања одобрени 2020. године 

 

У конкурсном року за 2020. годину, само једна високошколска установа из Србије учествује на једном пројекту савеза знања. 

У питању је Универзитет у Београду који учествује на пројекту ”Academy for European Neurosurgical Excellence through 

Innovation and Diversity” (реф. бр. 621621-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA) чији је укупни буџет 973.267 евра. 

Координатор пројекта је Неуролошки институт Карло Беста из Италије, док конзорцијум чини још 16 партнерских установа из 

Италије, Аустрије, Белгије, Швајцарске, Немачке, Француске, Мађарске, Холандије, Норвешке, Велике Британије и Србије.  

 

Пројекат има за циљ да побољша начин одабира, обуке и процене специјализанте европске неурохирургије, стварајући нову 

генерацију изврсних лекара који ће бити талентовани и саосећајни неурохирурзи компетентни да користе најиновативније 

технологије за боље лечење пацијената. Овај пројекат тежи да изгради европску мрежу специјализаната неурохирургије и 

запослених у европским центрима изврсности, водећим компанијама за симулацију, као и универзитетских стручњака за 

психологију, етику, клиничку емпатију и комуникацију. Пројектом је планирано да десет млађих специјализаната (из десет 

различитих центара изврсности за неурохирургију) уђе у ову мрежу и добије лиценцу за операцију људи након завршетка 

обуке без пацијента; након тога ће ући у дефинисани распоред ротације кроз европске субспецијалистичке центре изврсности. 

Полазници ће такође добити посебно образовање за побољшање својих меких вештина како би постали бољи лекари.  

 

Овај пројекат има за циљ промоцију новог образовног приступа који се може применити у програму специјализације ради 

стандардизације неурохируршке обуке широм Европе. 

 

У наставку се налази табеларни приказ основних података одобреног пројекта Савеза знања за 2020. годину, са релевантним 

информацијама које укључују: референтни број одобреног пројекта, тип пројекта, називе, податке о координатору пројекта, 

податке о партнерској установи из Србије, податке о земљама из којих координатор и партнери долазе, те износ укупног буџета 

одобреног пројекта.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612561-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612561-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612221-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612221-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612221-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/612221-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

 

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Савези знања одобрени за финансирање 2020. године 

Референтни 

број пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Земље из којих 

долазе сви 

партнери 

Укупан буџет 

одобрених 

пројеката (ЕУР) 

621621-EPP-1-

2020-1-IT-

EPPKA2-KA 

Knowledge 

Alliances for higher 

education 

Academy for European Neurosurgical 

Excellence through Innovation and 

Diversity 

Fondazione Irccs Istituto 

Neurologico Carlo Besta 
IT 

AT, BE, CH, DE, 

FR, HU, IT, NL, 

NO, RS, UK 

973.267 

*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе 

додатне информације о сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

 

Пројекти изградње капацитета у високом образовању 
 

Пројекти изградње капацитета у високом образовању (CBHE) пружају значајне могућности за сарадњу високошколских и 

других установа и преношење добрих пракси из програмских земаља. Они су важан подстицај за модернизацију високог 

образовања кроз развој студијских програма, унапређење управљања установа и остваривање различитих видова интеракције 

између сектора високог образовања и друштва у целини.  

 

Ови пројекти подржавају изградњу и развој капацитета у високом образовању на институционалном нивоу (заједнички 

пројекти: развој курикулума, подршка службама установа, развој центара за подршку студентима и запосленима итд.) и 

системском нивоу (структурни пројекти: подршка развоју високог образовања као система; питања финансирања високог 

образовања, социјалне димензије, треће мисије високог образовања, интернационализације итд.). 

 

Попут Жан Моне активности, специфичност пројеката изградње капацитета у високом образовању се огледа у томе што оне 

представљају међународну димензију Еразмус+ програма, чиме се пружају једнаке могућности за учешће програмских и 

партнерских земаља. Другим речима, установе/организације из партнерских земаља (рецимо, Албаније) могу да буду 

подносиоци пројектних пријава, те касније, координатори одобрених пројеката.  

 

Додатна специфичност ових пројеката је та што су они првенствено намењени потребама високошколских установа из 

партнерских земаља. Установе и организације из програмских земаља, а тиме и из Србије, и даље имају право на пуноправно 

учешће у овој врсти пројеката, али у улози преносиоца знања и искуства установама из партнерских земаља. Дакле, у овим 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621621-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621621-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621621-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

пројектима установе из Србије помажу установама из партнерских земаља да унапреде одређене аспекте система високог 

образовања или високошколских установа, док се те промене не догађају на самим установама у Србији. 

 

Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени 2019. године 

 

Високошколске установе и друге организације из Србије учествују на укупно 7 пројеката изградње капацитета у високом 

образовању, одобрених за финансирање 2019. године, од чега на 4 пројекта носе улогу координатора, док су на преостала 3 

пројекта у улози пуноправних партнера. Универзитет у Новом Саду има улогу координатора на 3 пројекта, док Универзитет у 

Крагујевцу носи улогу координатора на 1 пројекту.  

 

Укупан износ одобрених буџета за одобрених 7 пројеката износи 6.294.569 евра, док је просечна величина укупних буџета на 

одобреним пројектима 899.224,14 евра. Просечан конзорцијум одобрених пројеката садржи 13 партнерских установа из скоро 

6 различитих земаља.  

 

Одобрени пројекти изградње капацитета у високом образовању се баве различитим темама, са фокусом на модернизацију 

високог образовања у партнерским земља Доминатна тема одобрених пројеката се тиче модернизације постојећег и развоја 

новог курикулума у различитим областима (економија, екологија, пољопривреда итд.) Осим развоја курикулума, теме 

одобрених пројеката подразумевају аспекте који се односе на имплементацију система дуалног образовања у партнерских 

земљама (Босна и Херцеговина и Казахстан), подршку унапређењу стручног образовања партнерских земаља, осавремењивање 

рада високошколских установа кроз примену информационих и комуникационих технологија (ИКТ), оснаживање сарадње 

академског и света привреде, али бројне друге. 

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката изградње капацитета у високом образовању, одобрених за финансирање 

2019. године, са релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, типове пројеката, 

њихове називе, податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације о земљама 

из којих долазе партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

 

 

 

 
Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени за 

финансирање 2019. године 



   

Референтни 

број пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из 

које долази 

координатор 

Партнерска 

установа из 

Србије 

Земље из 

којих долазе 

сви партнери 

Укупан буџет 

одобрених 

пројеката (ЕУР) 

609755-EPP-1-

2019-1-BA-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

VITALISING ICT RELEVANCE IN 

AGRICULTURAL LEARNING 

UNIVERZITET U 

BANJOJ LUCI 
BA 

WESTERN 

BALKANS 

INSTITUTE 

BA, ME, NL, 

RO, RS, SI 
888.268 

609757-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

Dual Education for Industrial 

Automatization and Robotics in 

Kazakhstan 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS / 

RS, DE, AT, 

KZ 
693.263 

610251-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPKA2-

CBHE-SP 

Capacity Building 

in higher 

education 

Strengthening capacities for the 

implementation of dual education in 

BH higher education 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS / 

RS, ES, BA, 

AT, DE 
969.862 

610225-EPP-1-

2019-1-HR-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

Business driven problem-based 

learning for academic excellence in 

geoinformatics 

SVEUCILISTE U 

ZAGREBU 
HR 

UNIVERZITET U 

BEOGRADU, 

GILAB D.O.O. 

HR, DE, RS, 

AL, ME, BA, 

XK, MD, BE 

989.055 

610256-EPP-1-

2019-1-IT-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

Financial Technology and digital 

innovation to modeRnise and develop 

cUrricula of VietnameSe and 

Philippines UniversiTies 

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI GUGLIELMO 

MARCONI - 

TELEMATICA 

IT 
UNIVERZITET U 

BEOGRADU 

IT, VN, PH, 

RS, UK 
871.974 

609952-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

HE and VET alliance establishment 

according to Bologna Principals 

implementation via VET teachers’ 

capacity building 

UNIVERZITET U 

KRAGUJEVCU 
RS / 

RS, RU, ES, 

KZ, UK, EL, 

DE 

929.143 

609967-EPP-1-

2019-1-RS-

EPPKA2-

CBHE-JP 

Capacity Building 

in higher 

education 

Development of master curricula in 

ecological monitoring and aquatic 

bioassessment for Western Balkans 

HEIs 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 
RS / 

RS, DE, BA, 

HR, ME 
953.004 

*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе додатне информације о 

сваком одобреном пројекту сарадње. 

 

 

Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени 2020. године 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


   

Високошколске установе и друге организације из Србије учествују на укупно 8 пројеката изградње капацитета у високом 

образовању, одобрених за финансирање 2020. године, од чега на 2 пројекта носе улогу координатора, док су на преосталих 6 

пројекта у улози пуноправних партнера.  

 

Универзитет у Новом Саду има улогу координатора на 2 пројекта, а партнер је на још 4 одобрена пројекта. Универзитет у 

Београду је партнер на једном пројекту, док су на преосталим пројектима партнери неакадемске установе из Србије.  

 

Укупан износ одобрених буџета за одобрених 8 пројеката износи 6.952.781,00 евра, док је просечна величина укупних буџета 

на одобреним пројектима 869.097,63 евра. Просечан конзорцијум одобрених пројеката садржи 13 партнерских установа из 

скоро 6 различитих земаља.  

 

Чак 6 од одобрених 8 пројеката, укључујући и оба пројекта којима координира Универзитет у Новом Саду, баве се јачањем 

односа између система високог образовања и ширег економског и социјалног окружења у партнерским земљама, док се 

преостала 2 пројекта баве модернизацијом руковођења, управљања и функционисања високошколских установа у партнерским 

земљама.  

 

Тема чак половине одобрених пројеката, а на којима учествују Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Београду, баве се 

трећом мисијом универзитета, тј. сарадњом универзитета и предузећа, подстицањем предузетништва и запошљивости 

дипломираних студената. Један пројекат на коме је партнер Универзитет у Новом Саду је такође фокусиран на трећу мисију 

универзитета, али пре свега на иновације и троугао знања, док су преостали пројекти везани за промену политика, процесе и 

механизме осигурања квалитета и једнакости, приступу и демократизацији високог образовања.  

 

У наставку се налази табеларни приказ свих пројеката изградње капацитета у високом образовању, одобрених за финансирање 

2020. године, са релевантним информацијама које укључују: референтни број сваког одобреног пројекта, типове пројеката, 

њихове називе, податке о координаторима пројеката, податке о земљама из којих координатори долазе, информације о земљама 

из којих долазе партнери на пројектима, те износи укупних буџета одобрених пројеката.  

 

 

 



   

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Пројекти изградње капацитета у високом образовању одобрени за финансирање 2020. године 

Референтни број 

пројекта 
Тип пројекта Назив пројекта* Координатор пројекта 

Земља из које 

долази 

координатор 

Партнерска 

установа из 

Србије 

Земље из којих 

долазе сви 

партнери 

Укупан буџет 

одобрених 

пројеката (ЕУР) 

617392-EPP-1-

2020-1-RS-

EPPKA2-CBHE-

SP 

Capacity Building in 

higher education 

Strengthening capacities 

for the implementation of 

dual education in 

Montenegro higher 

education 

UNIVERZITET U NOVOM 

SADU 
RS / ME, SI, RS, AT 616.518 

617421-EPP-1-

2020-1-RS-

EPPKA2-CBHE-

SP 

Capacity Building in 

higher education 

Development of part-time 

and short cycle studies in 

higher education in Bosnia 

and Herzegovina 

UNIVERZITET U NOVOM 

SADU 
RS / 

BA, SI, RS, LV, 

FR, EE 
960.644 

618089-EPP-1-

2020-1-BA-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

Innovating quality 

assessment tools for 

pharmacy studies in 

Bosnia and Herzegovina 

UNIVERZITET U 

SARAJEVU (BA) 
BA 

UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 

BA, RS, IT, IE, 

HR 
797.542 

618109-EPP-1-

2020-1-EL-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

Knowledge Triangle for a 

Low Carbon Economny 

ETHNIKO KAI 

KAPODISTRIAKO 

PANEPISTIMIO ATHINON 

(EL) 

EL 
UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 

XK, BA, AL, 

RS, LV, EL, AT 
871.050 

618615-EPP-1-

2020-1-UK-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

DIVERSASIA: Embracing 

diversity in ASIA through 

the adoption of Inclusive 

Open Practices 

THE NOTTINGHAM 

TRENT UNIVERSITY (UK) 
UK 

SOFTQNR 

D.O.O. 

IN, BD, UK, 

TR, RS, LV, 

BG, BE 

1.000.000 

618975-EPP-1-

2020-1-BA-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

Sustainable University - 

Enterprise Cooperation for 

Improving Graduate 

Employability 

VISOKOSKOLSKA 

USTANOVA 

INTERNACIONALNI 

BURC UNIVERZITET-

INTERNATIONAL BURCH 

UNIVERSITY (BA) 

BA 
UNIVERZITET U 

NOVOM SADU 

ME, BA, AL, 

RS, PL, ES, DE 
849.257 

618997-EPP-1-

2020-1-AL-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

University to Society 

Innomediaries in Albania: 

Co-Production of 

knowledge and research 

that matters 

QENDRA MESDHEU (AL) AL 
UNIVERZITET U 

BEOGRADU 
AL, RS, IT, DE 861.570 

619099-EPP-1-

2020-1-ME-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Capacity Building in 

higher education 

Digital Entrepreneurial 

Nest and Industry 4.0 in 

Montenegro 

UNIVERZITET DONJA 

GORICA PODGORICA 

(ME) 

ME 

COMTRADE 

SYSTEM 

INTEGRATION 

D.O.O. 

ME, SI, RS, HU, 

EL, DE 
996.200 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618615-EPP-1-2020-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618615-EPP-1-2020-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618615-EPP-1-2020-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618615-EPP-1-2020-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619099-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619099-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619099-EPP-1-2020-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP


   

 

Европски универзитети 
 

 

Од конкурсног рока за 2019. годину, Еразмус+ програм уводи нови концепт финансирања Европских универзитета. Овај 

програм је саставни део Савеза знања у оквиру Кључне акције 2, а пријаве се подносе директно Извршној агенцији за програме 

у области образовање, културе и медија (EACEA). 

Европски универзитети подразумевају партнерства између најмање 3 високошколске установе из програмских земаља, а 

учешће је отворено и за високошколске установе из партнерских земаља. Циљ програма је стварање инклузивних савеза 

високошколских установа који ће допринети развоју заједничких студијских програма, међународних тимова који ће се бавити 

заједничким друштвеним изазовима, те унапредити системе студентских размена које ће бити интегрисане у студијске 

програме. 

У конкурсним роковима 2019. и 2020. године спровели су се пилот позиви за овај тип пројеката. У наредном програму који ће 

трајати од 2021. до 2027. године очекује се да Европски универзитети постану устаљена шема финансирања. 

 

У досадашња два конкурсна рока, одобрен је укупно 41 пројекат са укупним буџетом од око 287 милиона евра. 

 

У 2019. години, установе из Србије нису биле партнери ни на једном одобреном пројекту Европских универзитета. 

 

У 2020. години, од укупно 62 пројектне пријаве, одобрено је чак 24 пројеката. У 24 одобрена пројекта учествује чак 165 

високошколских установа из 26 држава, што је за преко 50 установа више него у претходном конкурсном року. Координатори 

ових пројеката су високошколске установе из Грчке, Данске, Португала, Румуније, Мађарске, Италије, Шведске, Словачке, 

Чешке, Немачке, Кипра, Ирске, Финске, Турске, Естоније, Холандије и Пољске. 

 

По први пут, једна високошколска установa из Србије је партнер на одобреном пројекту Европских универзитета. Ради се 

о Универзитету у Београду и пројекту под називом ”Circle U. European University” (реф. бр. 101004062) чији је координатор 

Универзитет у Ослу из Норвешке.  

 

Чланови пројектног тима су, поред Универзитета у Београду и Универзитета у Ослу, следећи престижни универзитети: 

Универзитет Хумболт у Берлину (Немачка), Кингс Колеџ у Лондону (Велика Британија), Католички универзитет у Лувену 

(Белгија), Универзитет Аархус (Данска) и Универзитет у Паризу (Француска). 



   

Циљ овог пројекта јесте да створи велику универзитетску заједницу које би студентима пружале прилику да током студирања 

похађају различите високошколске установе, да наставно особље такође предаје на различитим установама, али и да се и на 

свим другим нивоима рада установе (истраживање, управљање, администрација, итд.) успоставе заједнички процеси у оквиру 

целог конзорцијума.  

 

Circle U је инклузивни, истраживачки и интердисциплинарни европски универзитет. Пројекат има за циљ да омогући да 

студенти, запослени и партнери из цивилног друштва, предузећа и јавног сектора сарађују како би заједнички развијали 

компетенције и решења за одржавање Европе и планете здравом, мирном, демократском и просперитетном. Један од основних 

циљева пројекта је и оснаживање студената и запослених да своје знање користе за унапређење средине у којој се налазе, али 

и целог света. 

 

Пројекат тежи да: 

- Развије и пилотира нове концепте у високом образовању и истраживању кроз континуиране преквалификације и 

целоживотно учење; 

- Покаже да функционишу нови приступи мобилности, заједнички развијени курсеве и процеси учења, повезивање 

образовања и истраживања; 

- Промовише најбоље праксе из сопствених иницијатива и других установа; 

- Служи као база за окупљање и укључивање више актера који ће развити заиста иновативне моделе у високом 

образовању; 

- Има проактивну улогу у стварању европског образовног простора уз континуирани фокус на комбиновању 

истраживања, образовања и иновација. 

 

Више о овом пројекту налази се на сајту www.circle-u.eu. 

 

У наставку се налази табеларни приказ основних података одобреног пројекта Европских универзитета за 2020. годину, са 

релевантним информацијама које укључују: референтни број одобреног пројекта, тип пројекта, називе, податке о координатору 

пројекта, податке о партнерској установи из Србије, податке о земљама из којих координатор и партнери долазе, те износ 

укупног буџета одобреног пројекта.  

 

 

 

 



   

Централизовани пројекти сарадње у високом образовању – Европски универзитети одобрени за финансирање 2020. године 
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*Напомена – Назив сваког пројекта је хиперлинкован и води ка Еразмус+ платформи пројектних резултата, на којој се налазе 

додатне информације о сваком одобреном пројекту сарадње. 
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