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Опште информације o
Жан Моне активностима



Жан Моне програм

üПосвећен успомени на Жана Монеа (1888-1979).

üЖан Моне програм остаје у оквиру Еразмуса + као 
посебан део програмa

üЦентрализовано управљање.

üПрограм Жан Моне (1989):  
- увођење европских студија .



Жан Моне, заједнички елементи за све акције

ü Трајање пројеката је 36 месеци, односно 3 године

ü Финансирање пројеката је засновано на паушалном основу (lump sum)

ü Део буџета пројекта финансира Европска комисија

ü Пројектну пријаву подноси установа

ü Уколико су подносиоци пројекта ВШУ из држава чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму, морају да поседују Еразмус повељу за високо
образовање (ECHE).



Жан Моне пројекти у 
високом образовању



Жан Моне у високом образовању

Усмереност на ЕУ студије у циљу промовисања изврсности у настави и
истраживањима у вези са процесима европских интеграција у различитим
дисциплинама.

Циљеви:
• стимулисање наставе и истраживања везаних за Европску унију;
• подизање свести о Европској унији и њено приближавање широј јавности;
• подстицање дијалога између академске заједнице и креатора политика.

Пројекти се могу бавити областима из било ког домена природних и
друштвених наука, докле год је њихов фокус на европској димензији (темама
везаним за Европску унију).



Жан Моне пројекти у високом образовању

Жан Моне је једини део програма Еразмус + у оквиру којег
је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се
одвијају на само једној високошколској установи.

Високошколске установе из земаља које учествују у
Еразмус + програму могу бити подносиоци пријава за Жан
Моне пројекте у високом образовању.

Високошколске установе из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених Програму морају бити носиоци
Еразмус повеље за високо образовање.



Жан Моне: врсте акција у високом образовању

Основне три врсте унилатералних пројеката:
• Модули (Modules).
• Катедре (Chairs).
• Центри изузетности (Centres of Excellence).

Жан Моне дебате о јавним политикама
(мултилатерални пројекти):
• Тематске мреже у високом образовању



Жан Моне модули

ü Кратки наставни програм или курс на високошколској установи.

ü Трајање сваког модула је најмање 40 наставних сати у једној академској
години.

ü Могу бити мултидисциплинарни у свом приступу, са учешћем већег броја
предавача.

ü Могуће је њихово извођење и у виду летњих школа.



Жан Моне катедре

ü Катедра је положај намењен универзитетским професорима, усмереним на
специјализацију у области студија Европске уније.

ü Катедре води један професор који изводи најмање 90 наставних сати у оквиру
једне академске године.

ü Постоји могућност учешћа других предавача, који доприносе активностима
носиоца катедре (укључујући извођење додатних часова наставе).



Жан Моне центри изузетности

ü Обједињују компетенције и знања експерата, а имају за циљ развој синергије
између различитих дисциплина и ресурса у оквиру европских студија.

ü Доприносе стварању заједничких међународних активности и помажу већој
отворености цивилног друштва.

ü Играју улогу у допирању до студената који не долазе са факултета на којима се
изучавају европске студије, као и до доносилаца одлука, представника
цивилног друштва, те шире друштвене заједнице.



Жан Моне мреже у високом образовању

ü Тематске мреже у високом образовању су пројекти на којима учествују
високошколске установе које имају као примарни циљ прикупљање, дељење,
као и дискусију међу партнерима о налазима истраживања, садржају курсева и
искуствима, резултатима (студије, чланци, итд.).

ü Додатни циљ тематских мрежа у високом образовању је да пруже редовне
повратне информације (нпр. онлајн билтен) о најнапреднијим и иновативним
праксама у овој области, подржавајући и пружајући додатну вредност дебати.



Жан Моне мреже у високом образовању

ü За 2023. годину предвиђене су три тематске мреже:

• Мреже посвећене интерним ЕУ питањима (тема „Digital transformation in

Europe“).

• Мреже посвећене спољнополитичким питањима (тема „Values and

Democracy“).

• Мреже посвећене спољнополитичким питањима (тема „EU-Africa“).



ВрстеЖан Моне пројеката у високом образовању

Врста
пројекта Трајање Број

установа
Макс.НБС

(EUR)
Удео ЕК у 
буџету

Модул 3 године 1 30.000 75%

Катедра 3 године 1 50.000 75%

Центри 
изузетности 3 године 1 100.000 80%

Мреже 3 године 10, тј. 12
1.000.000 
или

1.200.000
80%



Жан Моне пројекти у 
другим областима
образовања и обука



Жан Моне у другим областима образовања и обука

Настали су из потребе професионалаца за увођењем европске димензије у
настави у школама нарочито на тему Европске уније, односно европских
интеграција.

Главни циљ представља омогућавање бољег разумевања Европске уније и
функционисања њених институција, од стране установа у области општег и
стручног образовања и обука.

Постоје три типа пројеката намењена овим областима: 
ü Жан Моне обуке наставника (Jean Monnet Teacher Trainings). 
ü Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ (Learning EU Initiatives). 
ü Жан Моне мреже (Jean Monnet Networks). 



Жан Моне обуке наставника 

ü Имају за циљ да подрже школе и пружаоце VET услуга у планирању,
организовању и извођењу наставних и ваннаставних активности на тему ЕУ
студија.

ü Високошколске установе или институти/агенције за обуке наставника
организују пројектне активности које омогућавају развој нових вештина
наставника у општем и стручном образовању, које би их оснажиле за извођење
наставе на тему европских студија, кроз боље разумевање ЕУ и њеног
функционисања.

ü Подносиоци пројеката морају да буду установе из држава чланица ЕУ и трећих
земаља придружених Програму.



Жан Моне мреже у другим областима образовања у обука

ü Имају за циљ да подрже школе и пружаоце VET услуга у стицању вештина и знања,
потребних за извођење наставе на тему европских студија, уз додатну вредност
међународне размене добрих пракси.

ü Осим размена добрих пракси, ови мултилатерални пројекти пружају и могућност кратких
мобилности наставника зарад извођења наставе.

ü Подносилац пројекта мора да буде једна школа, VET или високошколска установа која се
бави иницијалним образовањем наставника из државе чланице ЕУ или треће земље
придружене Програму.

ü Минимум конзорцијума чини најмање 6 установа из најмање 3 државе чланице ЕУ и/или
треће земље придружене Програму, од чега најмање 4 школе и/или пружаоца VET услуга и
највише 2 високошколске установе.



Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ

ü Подржавају школе и институције за стручно образовање и обуке (VET), да обезбеде
специфичне садржаје о темама везаним за ЕУ (демократија, историја ЕУ, како ЕУ
функционише, култура, разноликост итд.).

ü Активности треба да се спроведу током школске године и могу да укључују пројектне
недеље, студијске посете, итд, уз најмање 40 часова наставе по школској години.

ü Школе и VET институције могу да дизајнирају и спроводе садржаје о питањима ЕУ саме или
уз подршку ВШУ или других релевантних организација (невладиних организација,
асоцијација, итд.).

ü Подносиоци пројеката морају да буду из држава чланица ЕУ и трећих држава придружених
Програму.



ВрстеЖан Моне пројеката у другим 
областима образовања и обука

Пројектну пријаву
подноси установа

Врста
пројекта Трајање Број

установа
Макс.НБС

(EUR)
Удео ЕК у 
буџету

Обуке
наставника 3 године 1 300.000 80%

Иницијативе
за учење о ЕУ 3 године 1 30.000 80%

Мреже 3 године 6 или више 300.000 80%



Позив за конкурисање и
подношење пројектних
пријава



Позив за Жан Моне пројекте за 2023. годину

Страница Европске комисије за подношење пројектних пријава

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027

Позив за 2023. годину ће ускоро бити отворен.

Очекивани рок за подношење пријава: март 2023. године 
(тачни датум и време ће бити наведени у Програмском 
водичу за 2023. годину)



Корисни линкови

Еразмус платформа пројектних резултата: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

База пројеката Фондација Темпус: https://projects.erasmusplus.rs/

Еразмус + програмски водич и општи позив за пројекте:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

Жан Моне директоријум:
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus/jean-monnet-activities-
database_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://projects.erasmusplus.rs/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus/jean-monnet-activities-database_en


Контакти
Група за високо образовање

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

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

Фондација Темпус:

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


Хвала на пажњи!



Питања и одговори¿?


