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Подела земаља учесница у Програму

Државе чланице ЕУ, треће
земље придружене Програму 

Треће земље које не учествују
пуноправно у Програму

Државе чланице ЕУ
+

Треће земље
придружене Е + 
програму ван ЕУ:
Србија, Исланд, 
Лихтенштајн, 
Норвешка,

СевернаМакедонија, 
Турска

Све остале земље
широм света+

програмске и.                                                               партнерске земљеРаније познате као



Карактеристике Еразмус Мундус програма 

• Међународне мастер студије високо интегрисаних наставних програма

• Спроводе се заједнички у партнерствима ВШУ и других установа

• Отворени за све академске области

• Воде стицању заједничких или вишеструких диплома (признате од најмање 2 ВШУ, од 

којих је најмање 1 из држава чланица ЕУ или треће земље придружене Програму)

• Нуде престижне стипендије најбољим студентима широм света

• Подржава и бира Европска комисија/EACEA



Циљеви програма

• Подржати изврсност у настави, иновативност и интернационализацију ВШУ кроз

академску сарадњу унутар европског простора високог образовања (EHEA) и шире

• Повећати квалитет и атрактивност EHEA

• Повећати синергију између високог образовања, иновација и истраживања

• Побољшати компетенције, вештине и запошљивост дипломаца мастер студија

• Одговорити на потребе друштва и тржишта рада



Померање фокуса

Нови програм 2021-2027

KA1

Размене појединаца
у сврху учења

KA2

Сарадња у сврху
иновација и

размене добрих 
пракси

KA3
Подршка
реформама
политика

EMJMD Ерасмус Мундус акције



Еразмус Мундус
мастер програми



Ко може да учествује

• Све јавне и приватне организације у државама чланицама ЕУ или
трећим земљама придруженим Програму или трећим земљама које не 
учествују пуноправно у Програму

• Најмање 3 ВШУ из 3 различите земље, од којих најмање 2 морају бити 
државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму

• Пријаву може да поднесе високошколска установа из било које
земље

• ВШУ из државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму: 
важећа ЕCHЕ повеља

• ВШУ из треће земље која не учествује пуноправно у Програму: треба 
да се обавежу на принципе ECHE повеље у Уговору

• Пуноправни и придружени партнери



Основне одлике

• Заједнички дизајнирани интегрисани курикулум и заједничке процедуре спровођења програма

• засноване на Стандардима за осигурање квалитета заједничких програма у EHEA 

(нпр . заједнички одабир кандидата, службе, заједничко административно и финансијско управљање итд.)

У фази пријаве пројектни предлози морају представити потпуно развијене заједничке студијске

програме , спремне за извођење и за оглашавање уписа широм света након њиховог одабира

(завршена акредитација мастер програма – заједничког или појединачних националних компоненти)



Основне одлике
• Међународни обухват при упису студената широм света (од којих један део може 

користити ЕМЈМ стипендије)

• Обавезна физичка мобилност за све уписане студенте - најмање 2 студијска периода у 2 

земље пуноправних партнера

• Минимално трајање мобилности је по 1 академски семестар (30 ЕСПБ*) у свакој земљи

(ван земље пребивалишта студената)

• Допринос научника / гостујућих предавача настави, обуци и истраживачким

активностима

• Заједничке или вишеструке дипломе



Osnovne odlike
• Фиксни уговор на 74 месеца независно од дужине мастер студија

• Обавезивање да се упише одређени број студената по пројекту

• Географски баланс студената:

• не више од 10% укупних стипендија по пројекту додељених студентима исте националности

Ø правило о највише 3 стипендисте исте националности по упису више се не примењује

Ø Најмање 4 спровођења мастера у трајању од 1 до 2 академске године (60, 90 ili 120 ЕСПБ)

• Почетак првог спровођења мастера најкасније академске године након године одабира пројекта

Основне одлике



Osnovne odlike

Основне одлике

Академска
година

Једногодишњимастер програм
60 ЕСПБ

Двогодишњимастер програм
120 ЕСПБ

2023. 
(година одабира
и потписивања

уговора)

1. спровођење
припремне
активности 1. спровођење

припремне
активности

2024. 2. спровођење 1. спровођење 2. спровођење 1. спровођење

2025. 3. спровођење 2. спровођење 3. спровођење 2. спровођење

2026. 4. спровођење 3. спровођење 4. спровођење 3. спровођење

2027. 5. спровођење 4. спровођење 5. спровођење 4. спровођење

2028. 6. спровођење 5. спровођење

2029. 
(крај уговора)



Упис студената

• Студенти свих националности

• Морају имати завршен претходни ниво студија

• Не могу бити стипендисти ЕМ програма до сада

• Пријављују се директно пројектном тиму

• Каталог доступних ЕМ програма овде

• Најбољи међу њима примају стипендије, у зависности од расположивог буџета



Буџет

EMJM

Поједностављен
систем буџетирања

ВШУ Студенти

Трошкови
установе

Индивидуалне
потребе Стипендије



Трошкови установе

• Трошкови спровођења мастера – јединични трошкови по уписаном студенту (750€ месечно).

• Исти јединични трошкови за стипендисте и не-стипендисте.

• Исти јединични трошкови за студенте из било које земље.

• Обрачун : 750 € x бр. месеци x бр. уписаних студената (буџетско ограничење на 100 студената, али се 

конзорцијум подстиче да упише и више).

• Могући трошкови: трошкови особља (настава, путовање), позвани предавачи, промоција, 

организациони трошкови (укључујући осигурање за уписане студенте, студентске услуге), 

административни трошкови и сви други трошкови неопходни за успешно спровођење програма.



Студентске стипендије

• Пуна стипендија за покривање трошкова путовања, прилагођавања и

живота.

• Исти јединични трошкови за студенте из свих земаља.

• Стипендије се исплаћују и за периоде студирања у земљи пребивалишта

студента.



Студентске стипендије

• Обрачун по студенту: 1400 € x број месеци

• (мин . 1 академска година - макс. 24 месеца).

• Обрачун по пројекту: 1400 € x број месеци x број студената

• Ограничење од 60 стипендија по пројекту.

• Могуће је у фази пријаве потражити до 35 додатних стипендијa за студенте

из региона циљаних Програмом /листа земаља у Програмском водичу



Посебне потребе студената са инвалидитетом

• Допринос заснован на индивидуалним потребама студената.

• За све уписане студенте (стипендисте и не-стипендисте).

• 10 различитих јединичних трошкова који се крећу између 3.000 - 60.000 € 

= > ако су испод 3.000 ЕУР: покривају се институционалним трошковима

• Додељује се у фази уговарања: 0, 1 или 2 јединична трошка од 60 000 € 

= > максимални износ по пројекту: 120 000 €



Буџет EMJMD vs. EMJM

Partner country 
student 

(>4000km)

Partner Country 
student 

(<4000km)

Programme 
Country 
student

Scholarship 
holders

Non-scholarship 
holders

Installation costs 1000 1000 0

Travel Costs 3000 / year 2000 / year 1000 / year
Subsistence costs 1000 / month 1000 / month 1000 / month
Total / month (120 ECTS)           1.300,00 €              1.200,00 €          1.100,00 € 

Participation costs 4500 / semester 4500 / semester 2250 / semester

Special Needs 3.000 to 60.000

EMJMD (€)

NA

50.000 / intake

NAScholarship part

Institutional part 20.000 / preparatory year
Management lump sum

EMJM (€)

1400 / month

750 / month



Биомедицинско инжењерство

Координатор

Универзитет у Крагујевцу



Одржива пољопривреда, 
производња и технологија хране у 

дунавском рагиону
Партнер

Универзитет у Новом Саду



Позив за пројекте

• Очекивани рок за подношење пријава: 

фебруар 2023. године (тачни датум и време ће 
бити наведени у Програмском водичу за 2023. 
годину)

• Контакт EACEA: 

EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu



Мере за развој Еразмус
Мундус програма



Нова програмска шема

Заинтересовани сте за Еразмус Мундус програм, али нисте спремни
за EMJM пројекат?

Отпочните са EMDM и успоставите основу за заједнички мастер
програм



Очекивани исходи пројеката

• Укључивање недовољно заступљених земаља, установа и / или тематских области у 
Еразмус Мундус програм

• Заједнички дизајн програма и заједничке процедуре

• Заједничко административно и финансијско управљање

• Заједничке услуге које се нуде студентима

• Заједничка промоција

• Нацрт заједничког партнерског и студентског споразума

• Заједничка политика признавања диплома

• Покретање процеса акредитације



Основне одлике

• Краткорочни пројекатфиксног трајања од 15 месеци

• Пројекат је независтан од ЕМЈМ пријаве

• Буџет : паушални износ од 55 000 € за трошкове неопходне за успостављање
програма

• Могући трошкови: састанци, конференције, студије, анкете, акредитација, 
трошкови особља, трошкови путовања и смештаја, административни
трошкови, трошкови подуговарања и сл. за активности у директној вези са
припремом програма.



Ко може да учествује

• Пројекат који подноси једна установа

• Подносилац у фази пријаве идентификује партнере и
сарађује са њима у припреми у циљу будућег стварања
ЕМЈМ конзорцијума

• Све јавне и приватне ВШУ у земљама чланицама ЕУ, 
трећим земљама придруженим Програму и трећим
земљама које не учествују пуноправно у Програму

• ВШУ из земаља чланица ЕУ и трећих земаља придружених
програму: важећа ECHE повеља



Критеријуми селекције

1. Релевантност пројекта

2. Квалитет дизајна и спровођења пројекта

3. Квалитет партнерства и успостављене сарадње

4. Утицај пројекта

5. Услов за разматрање финансирања: 

Најмање : 70 поена за EMJM, 60 за EMDM



Позив за пројекте

• Очекивани рок за подношење пријава: 

фебруар 2023. године (тачни датум и време ће 
бити наведени у Програмском водичу за 2023. 
годину)

• Контакт EACEA: 

EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu



Додатни корисни линкови

Funding and Tender Opportunities: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Инфо дан са гошћом из НА Аустрија: https://youtu.be/45BHHOMO-y4?t=2

Report “Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme”:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e06043f-2f96-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en

European Approach for Quality Assurance of Joint  Programmes: https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/

Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2e2b8855-6142-11e7-8dc1-01aa75ed71a1

Statistical factsheets on Erasmus Mundus 2014-2020 achievements: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/news/statistical-factsheets-achievements-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2014-2020_en

https://youtu.be/45BHHOMO-y4?t=2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e06043f-2f96-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2e2b8855-6142-11e7-8dc1-01aa75ed71a1
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/statistical-factsheets-achievements-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2014-2020_en


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?



Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус
Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430
Мејл: higher-education@tempus.ac.rs
Вебсајт: www.erasmusplus.rs

mailto:higher-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/

