На основу члана 40. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу” број 8/2014) Сенат Универзитета у Нишу на седници која је одржана
09.03.2015. године усвојио је
СТРАТЕГИЈУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
1. УВОД: ОКВИР
У светлу глобалних трендова, интернационална афирмација и такмичење
институција високог образовања постају све важнији аспект свакодневног
академског живота. Овај документ сачињен је са циљем да одреди главне
смернице интернационализације Универзитета у Нишу. Полазећи од традицијe
отворености према свету, угледa који ужива, географског положаја и сопствених
научних и стручних потенцијалa, Универзитет у Нишу наставља са активностима
на афирмацији политике пријатељских и конструктивних академских веза са
универзитетима и научноистраживачким институцијама широм света, као и на
унапређењу интернационалних размена наставника, студената и ненаставног
особља.
2. ЦИЉЕВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
У складу са стратешким циљевима Универзитета у Нишу утрврђени су
општи и посебни циљеви интернационализације.
2.1 ОПШТИ ЦИЉЕВИ
2.1.1 Интензивније укључивање Универзитета у Нишу у савремене
трендове међууниверзитетске сарадње у региону, Европи и свету;
2.1.2 Оспособљавање студенaта да подједнако успешно делују у другим
срединама и културама, кроз:
а) студијске програме,
б) обезбеђивање могућности похађања дела студијског програма у
иностранству,
в) заједничке студијске програме академских и струковних студија, и то
основних, мастер, специјалистичких и докторских студија са универзитетима из
иностранства,
г) веће ангажовање истакнутих иностраних наставника и истраживача, као
и повећање броја иностраних студената на Универзитету у Нишу,
д) редовно и квалитетно обавештавање међународне академске јавности о
конкурсима на Универзитету у Нишу за наставничка места. Да би се подстакао
долазак страних наставника и њихово ангажовање на факултетима Универзитета
у Нишу, руководствa факултета и Универзитета, у сарадњи са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, уложиће напоре да се обезбеде повољни
услови за њихов живот и рад на факултетима у Нишу,
ђ) обуку административног особља за квалитетан и ефикасан рад са
страним студентима и наставницима.
2.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

2.2.1 Стварање већих могућности за размену наставника и студената, како
би се обезбедила интернационална димензија у студијским програмима, њиховом
извођењу и професионалном развоју наставника и студената;
2.2.2 Јачање веза са некадашњим студентима Универзитета у Нишу који
живе и раде у иностранству кроз јачање алумни удружења;
2.2.3 Образовање студената компетентних на међународном нивоу у својој
научној области;
2.2.4 Краткорочни циљ Универзитета у наредне три године мора бити
најмање 3% уписаних страних студената, односно дугорочно 10% уписаних
страних студената.
3. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
Ради остварења општих и посебних циљева интернационализације,
препознати су задаци и активности на којима треба стално радити у предстојећем
периоду. Они се тематски се могу груписати на следећи начин:
а)
б)
в)
г)

промовисање интернационализације универзитета,
унапређење студијских програма,
развој програма академске мобилности и
стварање синергије између образовања, истраживања и иновација.

3.1. ПРОМОВИСАЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА
3.1.1 Указати на значај и предности интернационализације;
3.1.2
Обезбедити
одговарајућу
финансијску
подршку
за
интернационализацију;
3.1.3 Обезбедити одговарајућу евалуацију потенцијалних партнерских
институција;
3.1.4
Развити
институционалне
и
организационе
оквире
за
интернационализацију;
3.1.5 Обезбедити координацију интернационализације на Универзитету.
Обезбедити подршку деканата тако што ће декани свих факултета Универзитета у
Нишу одредити по 1 академског координатора за мобилност, као и по 1 особу из
редова административног особља;
3.1.6 Обезбедити услове за што лакшу реализацију програма мобилности
наставног кадра. Руководства факултета треба да подрже програме мобилности
кроз обезбеђење неопходних услова (службено одсуство, краткорочна одсуства,
контакти са универзитетом-примаоцем), који ће олакшати процес мобилности
наставног кадра;
3.1.7 Обезбедити студентима могућност потпуног преноса бодова
остварених у иностранству у оквиру реализованих мобилности. Универзитет, у ту
сврху, треба да утврди јасна правила за једноставно признавање положених
испита на страном универзитету (као што стоји у Уговору о учењу);
3.1.8 Промовисати примере добре праксе у вези са интернационализацијом,
било да је реч о успешним међународним пројектима који се реализују на
Универзитету у Нишу, или је у питању рад појединаца;

3.1.9 Подстаћи интернационалне активности на факултетима на којима је
њихов ниво нижи од очекиваног;
3.1.10
Подстаћи
заједничка
учешћа
различитих
факултета
на
међународним пројектима у оквиру Универзитета у Нишу;
3.1.11 Припремати млађи наставни и научни кадар за успешно учешће у
међународним пројектима;
3.1.12 Обезбедити формално признавање учешћа у међународним
активностима приликом избора у наставничка звања.
3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
3.2.1 Обезбедити интернационализацију студијских програма;
3.2.2 Повећавати број студијских програма на енглеском и другим страним
језицима, са крајњим циљем да то важи за све студијске програме;
3.2.3 Припремити студенте за нове међународне професије путем
усаглашавања постојећег са међународним оквиром квалификација;
3.2.4 Сагледати ситуацију на тржишту рада у региону и искористити
предности образовања на српском језику;
3.2.5 Развијати интердисциплинарне програме;
3.2.6 Подржати и унапредити учење страних језика као саставног дела
напора у правцу интернационализације. Ово је од изузетног значаја како за
студенте (да би се лакше и брже уклопили у наставне програме у иностранству),
тако и за наставно особље (како би се оспособили за држање предметне наставе
на страном језику);
3.2.7 Интензивирати промоцију студијских програма који се реализују на
Универзитету у Нишу;
3.2.8 Развијати и реализовати програме који воде ка остваривању
заједничких и двојних/мултипних диплома;
3.2.9 Експлоатисати резултате Темпус пројеката који су успешно
реализовани за даље унапређење наставе на свим факултетима (унутрашња
дисеминација);
3.2.10 Користити већ формиране контакте и мреже високошколских
институција у оквиру програма Темпус за учешће у програму Еразмус+.
3.3. РАЗВОЈ ПРОГРАМА АКАДЕМСКЕ МОБИЛНОСТИ
3.3.1 Привући већи број страних студената, како основних тако и мастер и
докторских студија. Спроводити активности да што већи број студената,
академског и административног особља долази на Универзитет у Нишу у оквиру
разних програма академске мобилности;
3.3.2. Да би се ови задаци остварили, неопходно је уложити напоре у
реализацију следећег:
- увођење студентске визе за странце,
- обезбеђивање довољног броја места у студентским домовима и
обезбеђивање смештаја у приватном аранжману преко одговарајуће
агенције која би гарантовала унапред утврђен стандард и цене
смештаја,
- решавање питања здравственог осигурања за стране студенте,

-

-

обезбеђивање адекватног простора за друштвено окупљање и
организовање страних студената,
увођење студентске идентификационе картице која ће страним
студентима омогућити регресирану исхрану у студентском ресторану,
регресирани градски превоз, улазак у библиотеку и лабораторије, и
остале студентске повластице,
по завршетку мобилности, издавање транскрипта на енглеском језику
као и потврде о боравку на нашем Универзитету (увести као обавезу за
све факултете),
организовање летњих курсева и летње праксе на Универзитету у Нишу
за стране студенте,
увођење централизованог система евиденције страних студената на
Универзитету у Нишу којим би се обезбедило праћење њихове каријере
по повратку у земљу порекла;

3.3.3 Утврдити одговарајуће реалне износе школарине за странце, како би
били прихватљиви за студенте из иностранства;
3.3.4 Обезбедити страним студентима одговарајућу мултифункционалну
подршку за успешно завршавање студија (целих или дела студија) на
Универзитету
у
Нишу,
кроз
ангажовање
млађег
наставног
кадра,
административног особља и студената волонтера (помоћ око смештаја, боравишне
дозволе, уписа на факултет, информисања о процедурама здравствене заштите,
превоза, исхране, итд.);
3.3.5 Створити предуслове да службе могу реализовати прихват већег броја
страних студената;
3.3.6 Обезбедити функционалне и информативне интернет сајтове на
енглеском језику на свим факултетима и преуредити енглеску страницу
универзитетског сајта. Сајтови би морали да садрже актуелне каталоге студијских
програма са свим одговарајућим академским и логистичким информацијама (на
енглеском језику);
3.3.7 Кадровски и организационо ојачати канцеларију за међународну
сарадњу на Универзитету, како би могла на што бољи начин да одговори
растућим захтевима за долазак/одлазак студената/наставника.
3.4 СТВАРАЊЕ
ИНОВАЦИЈА

СИНЕРГИЈЕ

ИЗМЕЂУ

ОБРАЗОВАЊА,

ИСТРАЖИВАЊА

И

3.4.1
Користити
претходно
стечена
искуства
и
контакте
у
научноистраживачком раду за интернационализацију наставе;
3.4.2 Подизати научноистраживачке капацитете на Универзитету у Нишу,
како би се подигао квалитет наставе на мастер и докторским студијама;
3.4.3 Усмерити пажњу на програм "Хоризонт 2020" и радити на припремању
компанија из региона за учешће на пројектима из овог програма;
3.4.4 Преузети кључну улогу у дефинисању регионалне стратегије паметне
специјализације, кроз учествовање у ригорозној процени потенцијала заједнице у
погледу знања, способности и компетенција, укључујући и оне који потичу са
самог Универзитета, као и из локалних предузећа, како би се индентификовале
области потенцијалног раста и развоја;

3.4.5 Заједнички радити са представницима локалне индустрије и локалне
заједнице на припреми студентских пројеката и пракси за студенте из
иностранства;
3.4.6 Сарађивати са међународним компанијама које инвестирају у регион
на припреми нових студијских програма;
3.4.7 Јачати рад Центра за трансфер технологија, како би се лакше
обезбедила комерцијализација резултата истраживања на међународном плану;
3.4.8 Подстицати међународну мобилност кадрова између Универзитета и
привреде;
3.4.9 Промовисати студентско предузетништво на међународном плану.
4. ЗАКЉУЧЦИ
Универзитет у Нишу и сви факултети Универзитета у Нишу обавезују се да:
4.1 Унапређују и одржавају сарадњу са страним универзитетима и
међународним научноистраживачким и другим институцијама;
4.2 Представљају Универзитет и факултете по свим питањима која садрже
елементе итернационализације;
4.3 Сарађују у иницирању, формулацији, апликацији и представљању
пројеката међународног карактера;
4.4 Идентификују, анализирају и промовишу информације о међународној
сарадњи;
4.5 Координирају и прате учешће Универзитета и факултета у академским и
другим мрежама, конзорцијумима, асоцијацијама и институцијама за међународну
сарадњу и ажурирају одговарајуће информације;
4.6 Пружају подршку службама одговорним за међународну мобилност
наставника и студената и координирају активности које су у њиховој
надлежности;
4.7 Организују међународне конференције на нивоу Универзитета или
факултета, као и посете представника страних универзитета и међународних
институција;
4.8 Факултети Универзитета у Нишу остварују своје програме међународне
сарадње и обезбеђују учешће у међународним пројeктима у непосредној
координацији са Универзитетом.
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Број: 8/16-01-002/15-004
У Нишу, 09.03.2015. године
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