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На основу члана 66. Статута Академије струковних студија Јужна Србија број 

955/2022 од 26.05.2022. год. (у даљем тексту: Академија) и одредаба Закона о високом 

образовању (у даљем тексту: Закон) Наставно-стручно веће Академије, на својој седници 

одржаној дана 15.06.2022.год. донело је 

 

СТРАТЕГИЈУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 
(Пречишћен текст) 

 

Увод 

Улога високог образовања у ери доминације знања је неприкосновена у сегменту 

научног, стручног и технолошког напретка, стварања људског капитала и развоја друштва у 

целини. Модерне високошколске установе у условима глобализације у сфери високог 

образовања, мобилности наставника, сарадника, административног особља и подстицања 

истраживачких активности на међународном нивоу, интензивније него раније морају радити 

на пољу интернационализације и међународној конкурентности.  

Интернационализација високошколских установа има важну улогу у развоју не само 

система високог образовања, већ и друштва у целини. Поред тога, интензиван развој 

глобализације јача потребу за образовањем појединаца који могу бити успешни на 

међународном нивоу, стога је напор Академије струковних студија Јужна Србија (у даљем 

тексту: Академија) на пољу интернационализације од суштинског значаја. Од почетка 

примене Болоњског процеса у Републици Србији, интернационализација високошколских 

институција је један од стратешких циљева сваке установе. Имајући у виду да је Академија 

настала у процесу реформе високих школа струковног образовања где је један од посебних 

циљева управо поспешивање интернационализације, новостворена високошколска установа 

овом процесу ће приступити са посебном пажњом и посвећеношћу. 

Концепт интернационализације Академије је базиран на следећим принципима: 

 Већа мрежа партнера из области образовања, јавног сектора и привреде широм света, 

што даје основу за међународно орјентисану наставу и учење, као и за координисано 

истраживање и преношење знања; 
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 Препозната вредност вештина и знања студената, наставног и ненаставног особља, 

не само на националном, већ и на међународном простору високог образовања. 

Интернационализација не представља циљ сам по себи, већ средство за постизање 

жељеног циља; приступ раду за који верујемо да ће нам омогућити ефикасније спровођење 

мисије Академије, као и подизање нивоа квалитета у свим сегментима образовања и сарадње 

са привредом и друштвом у целини. Реализовањем сарадње са наставницима, сарадницима 

и студентима широм света, ствара се могућност за значајно унапређење квалитета наставе и 

учења, али и истраживања и преношења знања.  

 

Циљеви и задаци Академије у процесу интернационализације 

Академија струковних студија Јужна Србија је основана Одлуком Владе РС 05 бр 

022-5272/2019 статусном променом спајања самосталних високошколских установа у 

њеном саставу. Она наслеђује не само њихову вишедеценијску традицију и искуство у 

образовању, већ и све оно што је претходно реализовано у процесу интернационализације 

високошколских установа које су се удружиле. Академија нуди акредитоване студије првог 

и другог степена из три научне области, друштвених и хуманистичких наука, техничких и 

технолошких наука и уметности. Студијски програми су у складу са европским стандардима 

у погледу услова за пријем, трајања студија, начина студирања и стицања дипломе.  

 

Кроз процес интернационализације Академија поспешује остваривање своје 

образовне и социјалне мисије, као и подједнако учешће свих Одсека у њему. 

Академија ће наставити успешну дугогодишњу сарадњу са страним образовним 

институцијама, коју су започеле високошколске установе које су учествовале у њеном 

стварању и континуирано радити на њеном проширењу. Академија наслеђује искуство 

стечено кроз реализацију многих значајних међународних пројеката који су за циљ имали 

подизање капацитета у високом образовању, хармонизацији и модернизацији студијских 

програма студија првог и другог степена, стварања савремених просторно техничких услова 

студирања и др. 

Реализацијом Стратегије интернационализације Академија тежи да оствари следеће 

циљеве: 

 Континуирано осавремењивање наставних планова и програма 

 Праћење савремених тенденција у европском систему образовања 

 Повећање броја студената као и привлачење студената из околних земаља 

 Осавремењивање организовања стручне праксе 

 Подизање (развијање) интернационалне и интеркултуралне свести код студената и 

наставника 

 Укључивање различитих етничких група у процес високог образовања 
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 Креирање и оспособљавање младих стручњака који ће се активно укључити у 

локалне и европске институције и имати значајну улогу у процесима регионалних и 

европских интеграција 

 Преузимање активне улоге у програмима регионалног социо-економског развоја 

 Оснаживање и проширење међународне репутације која је повезана са високим 

квалитетом учења и одвијања наставног процеса 

 Академија континуирано прати остваривање постављених циљева и анализира 

извештаје о постигнутим резултатима. На основу тога, преиспитује своје основне задатке и 

циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу даљег планирања. 

 Академија у процесу интернационализације ради на елиминацији свих врста 

дискриминације у погледу расе, вере, пола, националне и етничке припадности. Такође, 

ради и на подизању еколошке свести студената у процесу, коришћењем савремених 

технологија где год је то могуће, које треба да помогну очувању животне средине 

(коришћењем дигиталних технологија уместо папира, одговарајућих транспортних 

средстава које мање загађују, итд.). Континуирано ради на обезбеђењу услова (прилаз 

објекту где се изводи настава, рампе, тоалети, лифт и слично) који омогућавају студентима 

са посебним потребама несметано похађање наставе.  

 

Међународна сарадња 

 Академија наслеђује веома успешну дугогодишњу сарадњу са страним 

високошколским институцијама из Грчке, Немачке, Северне Македоније, Босне и 

Херцеговине, Словеније, Бугарске, Румуније, Норвешке, Словачке и Велике Британије. 

Један од циљева Академије је даље ширење и унапређење међународне сарадње. Ова 

стратегија заснива се на избору кључних партнера како из земаља чланица ЕУ, тако и ван 

ЕУ. Од посебног интереса за Академију су партнери из земаља региона Западног Балкана, 

као и партнери из земаља словенског говорног подручја, односно високошколске 

институције на којима се реализују студијски програми из области сродних онима које 

постоје на нашој високошколској институцији. 

 Академија ће наставити већ успостављену сарадњу са високошколским 

институцијама из иностранства, уз истовремени ангажман на успостављању нових 

партнерстава. Залагаће се да кроз учешће у пројектима међународне сарадње омогући 

побољшање наставног процеса и процеса учења у складу са најбољим праксама које су 

развиле високошколске институције из Европе, али и да пренесе своја позитивна искуства у 

циљу јачања рејтинга институције. Очекује се да програми сарадње унапреде наставни 

процес и омогуће усвајање и коришћење нових наставних метода. 

 Програми сарадње треба да омогуће унапређење студентске културе и 

мултикултурализма кроз учешће студената у програмима мобилности. На тај начин постиже 

се представљање сопствених, али и упознавање са другим системима вредности и 
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достигнућа. Све то треба да утиче на побољшање квалитета високог образовања. Са 

међународном сарадњом и реализацијом пројеката очекује се стварање могућности 

финансирања за размену и сарадњу, као и реализацију EPS.  

 

Мобилност наставног и ненаставног особља 

 У почетном периоду реализације стратегије (две године) акценат ће бити на 

мобилности наставног и ненаставног особља како би се подигли капацитети Академије за 

учешће у Ерасмус програму. Поред тога, реализацијом ових мобилности подиже се 

капацитет наставног особља кроз размену знања и искустава из одговарајућих области 

интересовања (академски аспекти), нових идеја и пракси у области извођења наставе и 

држања тренинга. 

 Усавршавање ненаставног особља кроз мобилности унапредиће функционисање 

овог важног сегмента у оквиру Академије и административну подршку у процесу 

интернационализације. Један од стратешких циљева Академије односи се на ширење 

међународне сарадње, успостављање и унапређење мобилности наставног и ненаставног 

особља са високошколским институцијама из ЕУ и ван ЕУ. Како би остварила тај циљ 

Академија ће пружити све неопходне услове за успешну реализацију мобилности особља 

како би се унапредио наставни процес и професионалне компетенције.  

 

Мобилност студената 

 Паралелно са унапређењем одлазне мобилности особља радиће се на поспешивању 

долазне и одлазне мобилности студената са високошколских институција из региона, као и 

одлазне и долазне мобилности студената ка осталим партнерским високошколским 

институцијама. Акценат ће у прво време бити стављен на одлазну и долазну мобилност 

студената код којих не постоји (или постоји мала) језичка баријера за похађање наставе 

(Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Словенија). Академија ће 

организовати бесплатне курсеве српског језика за све заинтересоване долазне студенте. 

Реализација програма мобилности студената, као и промоција међународних искустава по 

основу тих програма размене значајно утиче на повећање конкурентности институције.  

 

Тим за међународну сарадњу 

 Како би се обезбедила реализација Стратегије о интернационализацији, Академија 

формира Тим за међународну сарадњу. Овај Тим ће бити задужен за ефикасно спровођење 

стратешких опредељења, као и за оперативне послове у вези са интернационализацијом. 

Састав Тима за међународну сарадњу чиниће квалификовани професионалци са искуством 

у међународној сарадњи, припреми и реализацији пројеката, спровођењу програма 

мобилности, као и одличним познавањем страних језика. Чланови Тима реализоваће своје 
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активности на нивоу Академије и на нивоу Одсека, како би била омогућена одговарајућа 

подршка свим запосленима и студентима на Академији за равноправно учешће у свим 

аспектима и програмима међународне сарадње. Активно ће радити на промоцији свих 

програма и њихових резултата у којима Академија учествује у оквиру саме институције али 

и шире. Чланови Тима континуирано ће радити на подизању својих компетенција везаних 

за међународну сарадњу у складу са савременим праксама и потребама, као и размењивати 

своја искуства са страним партнерима. 

 

 Стратегија интернационализације Академије струковних студија Јужна Србија ступа 

на снагу даном усвајања и објављивања на интернет страници Академије. 

 

 

 

            Председавајући НСВ Академије 

     в.д. председника Академије 

              

           др Предраг Стаменковић, проф.с.р. 
 

 

 

 


