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СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА

УВОД: ОКВИР
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у
складу са Стратегијом развоја високог образовања до 2020 године, правцима реформе
високог образовања у Републици Србији и тенденцијама развоја дефинисаним Болоњским
процесом настоји да искористи потенцијале међународне академске и научне сарадње
ради даљег подизања нивоа квалитета наставе, научног истраживања и иновације, као и
шире социјалне инклузије Универзитета.

ЦИЉЕВИ:

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
2.1 Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (у даљем
тексту: Универзитет) активно ће промовисати и стимулисати све видове међународне
сарадње, укључујући међународну научно-истраживачку сарадњу, међународну
мобилност студената, наставног и ненаставног особља, учешће на међународним
конференцијама, састанцима, и семинарима који се тичу развоја разноврсних аспеката
високог образовања, формирање заједничких студијских програма са страним
универзитетима и обуку административног особља за рад са страним студентима и
наставницима.
2.2 Универзитет ће стимулисати међународну научну сарадњу у циљу повећања научног
угледа и потенцијала институција у свом саставу, стварања услова за напредовање
наставника и истраживача и укључивања најновијих резултата научног истраживања и
развоја у теоретски и практични контекст наставног процеса.
2.3 Универзитет ће редовно информисати институције у свом саставу, своје студенте,
наставнике, истраживаче и административно особље о могућностима укључивања у
програме међународне мобилности, финансијским ресурсима на располагању и
процедурама и конкурсима за њихово коришћење.
2.4 Универзитет ће административно помагати укључење студената у програме
мобилности и обезбедити могућности остваривања дела студијских програма у
иностранству.
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2.5 Уколико је студент у току периода мобилност обављао активности које нису
компатибилне са матичним студијским програмом, евидентиране квалификације стечене
на страној високошколској установи и бодови уписаће се у Додатку дипломи.
2.6 Универзитет ће промовисати потребу заснивања курсева и студијских програма на
страним језицима и њихову међународну промоцију, како би се стимулисала долазна
мобилност студената и наставника.
2.7 У циљу напретка у квалитету методологије наставе и испита, Универзитет ће
стимулисати учешће страних наставника и стручњака у настави на Универзитету, како
путем индивидуално организованих гостовања, тако и обезбеђивањем услова за њихов
боравак у склопу наставничке мобилности, у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја.
2.8 Универзитет ће приступити оснивању заједничких и дуалних студијских програма на
основним, мастер, специјалистичким и докторским студијима са страним универзитетима.
2.9 Универзитет ће обезбедити учешће наставног и ненаставног особља на међународним
конференцијама, састанцима, семинарима и тренинзима у циљу упознавања са примерима
добре праксе и новијих развојних тенденција у високом образовању

3. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1 Универзитет у Приштини ће перманентно информисати наставнике и истраживаче о
међународним мултилатералним и билатералним научним пројектима, омогућити учешће
у њима и у границама својих могућности, пружити административну и материјалну
подршку ради ефикасног одвијања пројеката и постизања што значајнијих резултата.
3.2 Универзитет ће, такође, подржати мобилност истраживача, по основу билатералних
међуинституционалних уговора, мултилатералних уговора склопљених од стране
Министарства просвете , науке и технолошког развоја Републике Србије, уговора
постигнутих унутар Хоризонта2020, Еразмус+ и других међународних иницијатива и
програма, као и индивидуалне облике сарадње истраживача.
3.3 Универзитет ће подржати публикацију научних резултата и њихово укључивање у
међународне интернет библиографске системе, као и електронски приступ и могућност
претраживања ових међународних база података за своје истраживаче, студенте и
наставнике.
3.4 У складу са Правилником о преношењу ЕСПБ бодова Универзитета у Приштини
(усвојеном 2008 год.), обезбедиће се препознавање и компатибилност циљева и исхода
учења студијског програма, компатибилност садржаја предмета/курсева на студијском
програму са програмом матичног факултета, признавање система стицања ЕСПБ на
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страном студијском програму и њихово формално признавање и пренос у матични
студијски програм.
3.5 Факултети ће одредити ЕСПБ координаторе, који ће се бавити административним и
академским аспектима мобилности.
3.6 Обезбеђивање признавања и преноса бодова биће засновано на Уговору о учењу који
пре одласка на размену потписују студент, факултет који шаље (шеф катедре и декан) и
факултет на који студент одлази. Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета и
ректор Универзитета обезбедиће додатну подршку и посредовати у случају неиспуњавања
одредби уговора.
3.7 У случају потребе, обезбедиће се сарадња са акредитованим центрима и институцијама
које обављају обуку и сертификацију знања страног језика приликом припрема за одлазак
на размену.
3.8 Сви курсеви које Универзитет нуди страним студентима морају имати формализоване
циљеве и исходе учења, усклађене са европским оквиром квалификација и будућим
Националним оквиром квалификација Републике Србије, и са исходима усклађену
методологију наставе и методологију испита. На овај начин обезбедиће се међународна
препознатљивост курсева и ефикаснији пренос ЕСПБ бодова.
3.9 Универзитет ће информисати академску јавност у другим земљама о конкурсима на
Универзитету у Приштини за наставничка места.
3.10 Универзитет ће стимулисати развој електронског учења и остваривање предавања,
радионица и тренинга уз помоћ ИТ технологије.
3.11 Универзитет ће унапредити своју интернет презентацију путем израде новог веб-сајта
на енглеском језику, као и промотивних публикација на страним језицима.

ЗАДАЦИ
4.1 Промовисати значај интернационализације путем информисања органа управе
Универзитета и факултета, Студентског парламента, као и неформалних презентација за
наставнике и студенте.
4.2 У сарадњи са Министарством просвете и науке и учествовањем на међународним
конкурсима обезбедити одговарајућу финансијску подршку за интенационализацију.
4.3 Обезбедити формирање одговарајућих тела Универзитета и факултета који ће
реализовати интернационализацију.
4.4 Развити институционалне и организационе оквире за интернационализацију.
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4.5 Обезбедити координацију интернационализације на целом Универзитету.
4.6 Ускладити студијске програме и курсеве са међународним стандардима квалитета и
будућим националним оквиром квалификација, посебно у оквиру регулисаних професија.
4.7 Основати студијске програме и индивидуалне курсеве на енглеском и другим страним
језицима и активно их промовисати у циљу привлачења већег броја страних студената,
како основних, тако и мастер и докторских студија
4.8 Развити и подржати интердисциплинарне програме
4.9 Подржати и унапредити учење страних језика
4.10 Развити административну подршку за стране студенте и наставнике у виду:
- увођења студентске визе за странце,
- обезбеђивања места за стране студенте и наставнике у студентским домовина,
- обезбеђивања смештаја у приватном аранжману преко одговарајуће агенције која би
гарантовала унапред утврђен стандард и цене смештаја,
- решавања питања здравственог осигурања,
- обезбеђивања адекватног простора и активности у циљу социјалне интеракције,
- увођења централизованог система евиденције студената који су учествовали у
програмима мобилности и оснивање алумни удружења за праћење њихове даље каријере,
- рационалног одређивања цене коштања студија и надокнада за предаваче.

ЗАКЉУЧЦИ:
На основу свега наведеног, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици и факултети у његовом саставу у обавези су да:
- унапређују сарадњу са страним високошколским, научноистраживачким и другим
установама; да иницирају и припремају пројекте међународног карактера; као и да
организују међународне конференције и посете представника страних високошколских и
међународних институција;
- на најбољи начин представљају Универзитет и факултете у његовом саставу по свим
питањима која се односе на интернационализацију;
- промовишу међународну и међууниверзитетску сарадњу, прате учешће Универзитета и
факултета у конзорцијумима, институцијама за међународну сарадњу, академским и
другим мрежама.
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