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Информације о учешћу Републике Србије у програму 
Еразмус+ и преглед активности Фондације Темпус за 

2019. годину 
 

 

Учешће Србије у програму Еразмус+ 

Након потписивања Споразума о пуноправном учешћу у програму Еразмус+, 5. фебруара 
2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица Програма, а учесници из 
Републике Србије могу да користе све могућности које овај Програм пружа тј. да учествују 
у свим врстама пројеката равноправно са учесницима из земаља чланица Европске уније.  

Фондација Темпус је задужена за спровођење и промовисање Програма и с тим у вези у 
наставку следи преглед активности које је реализовала током 2019. године.  

 

Активности Фондације Темпус 

Поред улоге националне агенције за децентрализоване акције програма Еразмус+, 
Фондација Темпус и даље делује као контакт тачка за неколико мрежа које раде под 
покровитељством Европске Комисије – Euroguidance, Eurydice, eTwinning, EPALE и 
Europass.  
Такође, Фондација Темпус је задужена за спровођење Средњoевропског програма 
универзитетске размене – CEEPUS у Републици Србији, тј. врши улогу 
Националне CEEPUS канцеларије у Србији. 
Главне активности Фондације Темпус груписане су на следећи начин: 

• Активности везане за Еразмус+ пројекте; 
• Учешће у европским мрежама и платформама; 
• Учешће Србије у CEEPUS III програму и активности Фондације Темпус као 

Националне CEEPUS канцеларије; 
• Активности везане за интернационализацију високог образовања; 
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Активности везане за Еразмус+ пројекте 

 

Општи позив за 2019. годину 

 
Током октобра 2018. године, објављен је општи позив за пројекте за 2019. годину у којем 
су организације и институције из Србије по први пут учествовале у улози програмских 
земаља. Институцијама и организацијама из Србије омогућено је учешће у свим типовима 
пројеката (укупно 11 децентрализованих Еразмус+ активности које спроводи Фондација 
Темпус: КА1 пројекти мобилности за школе, стручно образовање и обуке, образовање 
одраслих и за младе и КА2 пројекти стратешких партнерстава у области општег 
образовања, стручног образовања и обука, образовања одраслих и високог образовања и у 
области младих као и пројекти дијалога младих. Укупан буџет који је био на располагању 
за све пројекте у оквиру позива за 2019. годину је 6.938.905,00 евра. 
 
Укупан број финансираних пројеката у конкурсном року 2019 је 174 од чега: 

• 115 пројеката за мобилност (КА1) од 294 пријаве које су прошле проверу 
прихватљивости формалних предуслова,  

• 28 пројеката стратешких партнерства (КА2) од 87 пријаве које су прошле 
проверу прихватљивости формалних предуслова.  

• Додатних 30 пројеката школских партнерстава за размене које су за одобриле 
националне агенције за Еразмус + програм других програмских земаља. 

• 1 пројекат дијалога младих КА3 (КА347), од 3 пројектне пријаве које су прошле 
проверу прихватљивости формалних предуслова. 

Коначне ранг листе свих пројеката предложених за финансирање и пројеката на резервним 
листама са одобреним износима средстава, објављене су на сајту Фондације. 

 

Општи позив за 2020. годину-опште информације 

Почетком новембра 2019. године, објављен је општи позив за пројекте за 2020. годину у 
којем организације и институције из Србије по други пут учествују у улози програмских 
земаља. Подсећамо да је почетком 2019. године Србија постала пуноправан члан Еразмус+ 
програма што подразумева учешће у свим деловима програма равноправно са земљама 
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чланицама Европске уније и другим програмским земљама. С обзиром на то да су у 
претходном конкурсном року већ спроведени сви типови пројеката доступни у Еразмус+ 
програму,  очекујемо да ће и овај конкурсни рок проћи без проблема приликом конкурисања 
установа и организација из Србије.  

Општи позив за 2020. годину је последњи позив унутар тренутне фазе Еразмус + програма. 
У току су припреме за почетак новог програма Европске уније за сарадњу у области 
образовања, обука, младих и спорта, који ће обухватити период од 2021 до 2027. године.  

Институцијама и организацијама из Србије омогућено је учешће у свим типовима пројеката 
у конкурсним роком 2020 (укупно 13 децентрализованих Еразмус + типова пројеката које 
спроводи Фондација Темпус: КА1 пројекти мобилности за школе/предшколске установе, 
стручно образовање и обуке, образовање одраслих, високо образовање и младе, затим КА2 
пројекти стратешких партнерстава у области општег образовања, стручног образовања 
и обука, образовања одраслих и високог образовања и у области младих као и КА3 пројекти 
дијалога младих.  

Након објаве текста општег позива, Фондација Темпус је на свом сајту постепено 
објављивала и линкове за приступ онлајн формуларима за подношење пријава и 
одговарајуће смернице. Сви формулари у конкурсном року 2020. на располагању су онима 
који се интересују за подношење пријава кроз веб-платформу Европске комисије.  

Индикативни буџет који је на располагању за пројекте у оквиру Општег позива за 2020. 
годину је 7.532.482,00 EUR евра, који би требало да буде распоређен на следећи начин:  

§ КА1 Мобилност за школе и предшколске установе: 244.009,00 евра 
§ КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука: 1.126.599,00 евра 
§ КА1 Мобилност у области образовања одраслих: 57.717,00 евра 
§ КА1 Мобилност младих: 266.343,00 евра 
§ КА1 Мобилност у области високог образовања (са програм. земљама): 2.283.036,00 евра 
§ КА1 Мобилност у области високог образовања (са партнер. земљама): 1.170.327,00 евра 
§ КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука: 450.000,00 евра 
• КА2 Стратешка партнерства у области општег образовања (укључујући и школска 

партнерства за размене): 864.160,00 евра 
• КА2 Стратешка партнерства у области образовања одраслих  450.000,00 евра 
• КА2 Стратешка партнерства у области високог образовања  450.000,00 евра 
• КА2 Стратешка партнерства у области неформалног образовања младих 152.454,00 евра 
• КА3 Пројекти  дијалога младих 17.837,00 евра 
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Праћење спровођења одабраних пројеката 

Током 2019. године организовано је више мониторинг посета одобреним пројектима у свим 
секторима које покрива Еразмус+ и то: 

• Двадесет три мониторинг посете пројектима који су одобрени за финансирање у 
оквиру позива за 2018. и 2019. годину за КА1 пројекте мобилности и КА2 пројекте 
стратешких партнерстава. Такође, обрађено је и исплаћено четрдесет завршних и 
извештаја о напретку КА1 и КА2 корисника. 

• пет мониторинг посета КА105 i KA205 пројеката у области младих. 
 

Подршка корисницима 
 

У циљу подршке корисницима чији су пројекти одобрени за финансирање у оквиру Општег 
позива за 2019. годину, Фондација је организовала различите координативне састанке. На 
састанцима, корисници су могли да добију више информација о процедурама које се тичу 
мониторинга, извештавања и коришћења различитих online алата потребних за правдање 
активности и трошкова на пројектима. 
 
Опште, стручно и образовање одраслих 

- 10. јула за КА1 пројекте мобилности у области образовања одраслих, 

- 27. августа за КА1 пројекте мобилности у области општег образовања, 

- 4. септембра за КА1 пројекте мобилности у области стручног образовања и обука, 

- 1. октобра за КА2 пројекте стратешких партнерстава за све секторе (опште, стручно, 
високо, образовање одраслих и млади)  и 

- 21. октобра за КА229 пројекте школских партнерстава. 

Високо образовање 

Фондација Темпус је 10. септембра реализовала први КА1 координативни састанак за 
пројекте мобилности у високом образовању. Састанку је присуствовало чак 59 
представника самосталних високошколских установа, које су по први пут добиле прилику 
да управљају пројектима мобилности. Корисници су могли да добију више информација о 
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процедурама које се тичу уговорне документације, мониторинга, извештавања и 
коришћења различитих online алата.  

Млади 

КА1 и КА3 координативни састанак 25.09.2019. Фондација Темпус је 25. септембра 
реализовала координативни састанак за КА1 пројекте мобилности у области младих и КА3 
пројекте дијалога младих који су одабрани у другом року за предају пројектних пријава у 
2019. години. Састанку је присуствовало 10 представника организација цивилног друштва. 
Корисници су могли да добију више информација о процедурама које се тичу уговорне 
документације, правила финансирања, мониторинга, извештавања и коришћења 
различитих online алата Европске комисије и Фондације Темпус.  

Међусекторски координативни састанци 

КА1 координативни састанак 10.07.2019 

Фондација Темпус је 10. јула реализовала први међусекторски координативни састанак 
КА1 за пројекте мобилности у области младих и КА1 образовања одраслих који су одабрани 
у првом року за предају пројектних пријава у 2019. години. Састанку је присуствовало 24 
представника организација цивилног друштва и институција. Корисници су могли да добију 
више информација о процедурама које се тичу уговорне документације, правила 
финансирања, мониторинга, извештавања и коришћења различитих online алата Европске 
комисије и Фондације Темпус.  

КА2 координативни састанак 

 У циљу подршке корисницима чији су пројекти одобрени за финансирање у оквиру Општег 
позива за 2019. годину, Фондација Темпус је реализовала други међусекторски 
координативни састанак КА2 пројеката стратешких партнерстава у области високог, 
општег, стручног образовања, образовања одраслих и младих, одржан 01. октобра 2019. 
године. На овом састанку, поред основне пројектне документације и правила финансирања, 
корисницима средстава били су представљени и алати и процедуре за спровођење пројеката 
и извештавање. На КА2 координативном састанку су учествовала 43 представника установа 
и организација из сектора високог, општег, стручног образовања, образовања одраслих и 
младих. 
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Подршка подносиоцима пројектних пријава 

Информативни центар о образовању, пројектима и мобилности 

Информативни центар Фондације Темпус свим заинтересованим грађанима сваког радног 
дана од 10 до 18 часова пружа информације о могућностима за учешће у Еразмус+ 
програму. У 2019. години Инфо центар је имао око 3450 директних корисника, од чега је 
њих 834 посетило центар, 800 корисника је информације добило путем вебинара, 787 је 
одговор на упит добило телефонским путем, а преко 1030 путем електронске поште. Од 834 
корисника који су у 2019. посетили Инфо центар, око 300 је било представника образовних 
установа (предшколске, школске, високошколске установе) или организација које се баве 
образовањем одраслих или радом с младима. Они су информисани о Еразмус+ програму, 
процедурама и роковима за подношење пројектних пријава, пружена им је техничка 
подршка за покретање процедура које су неопходне за учествовање у програму (процес 
регистрације PIC или OID броја), као и дистрибуирани потребни информативни и 
промотивни материјали у штампаној и електронској форми. Уз то, наставници су упознати 
и са ресурсима за унапређење образовног рада које могу самостално користити (eTwinning 
и EPALE платформе за сарадњу, ресурси Euroguidance и Europass мрежа за рад у области 
каријерног вођења и саветовања и представљања вештина, публикације Eurydice мреже о 
образовним системима и образовању у Европи, акредитовани семинари стручног 
усавршавања Фондације Темпус). Преостали посетиоци Инфо центра били су ученици, 
студенти и њихови родитељи који су, било у оквиру појединачних или групних посета у 
оквиру програмских активности, информисани о могућностима за стипендирану 
мобилност, омладинске размене и волонтерске програме, упућени на изворе о 
студијама/волонтирању/животу у другим европским државама, али и на документе и алате 
за представљање вештина и квалификација.  

Редовне месечне активности у информативном центру 

Током 2019. године одржано је 75 редовних месечних програмских активности 
Информативног центра које обухватају предавања и вебинаре за наставнике на тему 
мобилности, могућности за унапређење образовног рада и проналаска партнера за пројекте, 
као и практичне сесије посвећене регистрацији PIC и OID броја, затим презентације, 
вебинари и Facebook live info chat сесије за студенте и младе на тему могућности за 
мобилност и волонтирање, радионице за средњошколце на тему Како написати добар CV, 
предавања, радионице и вебинаре за ученике завршних разреда на теме доношења одлуке о 
наставку школовања и савлађивања теме пред завршни/пријемни испит, као и предавања и 
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вебинаре за родитеље ученика завршних разреда на тему Како подржати дете у процесу 
доношења одлуке о избору занимања.  

Догађаји ван Информативног центра 

Информативни центар је део својих активности спровео и широм Србије кроз организацију 
презентација, предавања и информативних сесија, као и кроз учешће на сајмовима и другим 
догађајима. Током 2019. године било је 24 такве активности које су обухватале учешће на 
образовним сајмовима (EDU fair у Београду 8-9. марта, сајам Путокази у Новом Саду 7-9. 
марта, НОУ фест – регионални сајам образовања у Ћуприји 14-15. марта, Сајам летњих 
могућности у Београду 24. маја, Путујући студентски сајам 23. октобра у Београду и 24. 
октобра у Новом Саду, Сајам образовања и наставних средстава 24. и 25. октобра у 
Београду, Сајам стипендија Универзитета у Нишу 25. октобра и Универзитета у Крагујевцу 
29. октобра), презентације и конференције о мобилности за студенте и младе (Дан 
отворених врата на Француском институту у Београду 6. фебруара, ESN алумни контакт 
семинар 22. фебруара, Међународни инфо дан на Факултету организационих наука у 
Београду 27. марта, презентација о могућностима за мобилност студената и младих кроз 
програме Еразмус+ и ЦЕЕПУС 16. октобра у Студентском културном центру у Београду и 
21. октобра на Учитељском факултету у Београду, Конференција о интернационализацији 
и мобилности 25. октобра у Новом Саду, Информативни дан на Географском факултету у 
Београду 30. октобра, Конференција Млади у покрету 26. новембра у Београду, Дан 
отворених врата на Француском институту 6. децембра у Београду), као и манифестација 
поводом Европског дана језика (26. септембра у Београду), презентације о могућностима за 
учешће у Еразмус+ програму за организације активне у области спорта и омладинског рада 
(Састанак о спорту на локалном нивоу у општини Звездара 1. фебруара, Информативни дан 
у области спорта у Београду 12. марта, догађај посвећен локалним заједницама у области 
спорта у Београду 22. априла, Форум Креативна Европа у Нишу 30. маја), презентације о 
могућностима за учешће у Еразмус+ програму за наставнике (у Ћуприји 15. марта). Свим 
поменутим активностима било је обухваћено око 2000 наставника, ученика, студената, 
младих, као и представника других образовних, омладинских и спортских институција и 
организација.  

Програм отворених врата путем интернета 

Поред информисања у инфо центру и путем телефона и електронске поште, информације о 
мобилности и персонализована подршка били су доступни свим заинтересованима и путем 
live chat алата друштвених мрежа, сваке недеље у два једночасовна термина. Овај сегмент 
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програма подршке је развијен пре свега имајући у виду све оне који нису у могућности да 
лично дођу и информишу се о могућностима лично у инфо центру. 

Недеља школа 

Фондација Темпус је у периоду од 02.09.2019. до 06.09.2019. године по трећи пут 
организовала „Недељу школа“, током које је су низом активности сви заинтересовани 
информисани о могућностима које школе и предшколске установе имају у оквиру програма 
Еразмус+.  

Активности су имале за циљ да се заинтересовани информишу о могућностима у овој 
области у оквиру Еразмус+ програма, остваре контакт са колегама и размене знања и 
искуства. Догађаји су били намењени наставницима, васпитачима и другим запосленим у 
школама и предшколским установама, као и представницима Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, представницима Завода за унапређивање образовања и 
васпитања, представницима школских управа, итд.  

Еразмус+ недеља и информативни дани о Еразмус+ програму 

У периоду од 12. до 15. новембра 2019. године по четврти пут је организована Еразмус+ 
недеља која је обухватила различите догађаје, са заједничким циљем информисања 
учесника о новостима о конкурсном року и могућностима за учествовање у Еразмус+ 
програму. 

У оквиру Еразмус+ недеље организовани су следећи догађаји: 

• Информативни дан о могућностима у оквиру Еразмус+ програма, одржан 12. 
новембра 2019. године у Београду; 

• Информативни дан о могућностима у оквиру Еразмус+ програма, одржан 13. 
новембра 2019. године у Новом Саду; 

• Вебинар: ”Могућности за мобилност студената кроз Еразмус+ програм” одржан 
13. новембра 2019. године. 

• Информативни дан о могућностима у оквиру Еразмус+ програма, одржан 14. 
новембра 2019. године у Крагујевцу; 

• Вебинар „Могућности у оквиру школских партнерстава за размене”, одржан 14. 
новембра 2019. године; 

• Информативни дан о могућностима у оквиру Еразмус+ програма, одржан 15. 
новембра 2019. године у Нишу; 



 

 
Ruže Jovanović 27a I 11000 Beograd, Srbija I tel: 011 33 42 430 I e-mail: office@tempus.ac.rs 

• Вебинар „TCA активности – Могућности за усавршавање појединаца активних 
у формалном и неформалном образовању кроз активности међународне 
сарадње“, одржан 15. новембра 2019. године. 

 

Информативним данима који су организовани у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу 
присуствовало је преко 850 учесника и учесница. Током информативних дана, учесницима 
су представљене новине у Еразмус+ позиву за 2020. годину, као и циљеви пројеката, услови 
за пријављивање и критеријуми за одобравање пројеката, правила финансирања и ресурси 
који могу бити корисни приликом припреме пријаве и проналажења партнера.  

Током инфо дана, учесници који су заинтересовани за више од једне области могли су да 
учествују у различитим сесијама и сазнају све новине у оквиру различитих сектора.  

Укупно, на свим догађајима у оквиру Еразмус+ недеље је присуствовало преко 1000 
представника установа и организација које се баве формалним и неформалним 
образовањем. 

Саветовање корисника 

Саветовања нових и корисника који су већ добили пројекте, редовно се врше путем мејла, 
телефона и консултативних састанака.  

Фондација је, као додатни вид подршке у циљу повећања квалитета предатих пројеката у 
претходном периоду снимила и објавила на свом сајту и Youtube каналу видео упутства за 
попуњавање формулара за КА1 пројекте мобилности затим за КА2 и КА3 пројекте за сектор 
младих, као и видео упутство за регистрацију OID и PIC броја, што представља први 
формалан корак ка Еразмус+ пројектима. Такође, Фондација је произвела и два видео 
упутства за коришћење алата Европске комисије - Еразмус+ платформа пројектних 
резултата и Mobility Tool+ - Алат за управљање пројектима у оквиру Еразмус+ програма. 

Радионице 

Фондација Темпус је и током 2019. године организовала велики број радионица за припрему 
пројеката за све секторе. 

Опште, стручно и образовање одраслих 
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Током 2019. године у различитим градовима су реализоване четири радионице за писање 
КА1 пројеката мобилности и две радионице за припрему КА2 пројеката стратешких 
партнерстава у области општег, стручног и образовања одраслих.  

Циљеви радионица били су упознавање учесника са принципима и критеријумима за КА1 
и КА2 пројекте, као и унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за 
подношење пројеката у оквиру општег позива. 
 
Пројектна академија  
 
Фондација Темпус је у периоду од 11.02.2019. до 14.02.2019. у Београду организовала 
пројектну академију која је намењена школама за писање КА2 пројеката стратешких 
партнерстава и има следеће циљеве: подизање капацитета установа за писање КА2 
пројеката и изградњу партнерстава у областима општег образовања и школа, стручног 
образовања и обука и образовања одраслих, развијање иницијалних идеја учесника до 
предлога пројеката за КА2 стратешка партнерства, представљање пријавног формулара и 
специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава. 
 
Високо образовање 

Фондација Темпус је 03. децембра 2019. године организовала радионицу за припрему КА1 
пројеката мобилности у области високог образовања у оквиру општег позива програма 
Еразмус+ за 2020. годину. Један од главних циљева ове радионице је био унапређивање 
знања и компетенција учесника за писање пројеката и попуњавање пријавних формулара за 
ову врсту пројеката. Током радионице, учесници су се упознали са специфичностима 
пројеката мобилности између програмских земаља (КА103), односно пројеката мобилности 
између програмских и партнерских земаља (КА107). На радионици је учествовало 24 
представника самосталних високошколских установа, носилаца Еразмус повеље за високо 
образовање. 

Еразмус повеља за високо образовање  

Самосталне високошколске установе из Србије (универзитети и академије/високе школе), 
по други пут су биле у могућности да конкуришу за Еразмус повељу за високо образовање 
(ECHE). Поседовање Повеље представља предуслов за учешће високошколских установа 
из програмских земаља у Еразмус+ програму. У оквиру конкурсног рока за 2020. годину, 
Повељу је добило 16 самосталних високошколских установа из Републике Србије, које могу 
да остваре пуноправно учешће у оквиру програма. Тренутно 42 самосталне високошколске 
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установе из Србије имају статус носилаца Повеље и могу пуноправно да учествују у свим 
пројектима за високо образовање. 

У циљу промовисања новог конкурсног рока за Повељу, представници Фондације Темпус 
су, 10. децембра 2019. године, одржали радионицу посвећену предстојећем конкурсу за 
Еразмус повељу за високо образовање (конкурсни рок за 2021. годину). Учесници 
радионице су имали прилику да се упознају са процедуром за подношење пријава за 
Повељу, специфичностима пријавног формулара, као и да стекну знања неопходна зарад 
писања пријаве за саму Повељу. На догађају је било присутно 19 представника различитих 
универзитета и академија, односно високих школа струковних студија.  

Млади  

Фондација Темпус је 17. децембра 2019. године организовала радионицу за припрему КА1 
пројеката мобилности младих и омладинских радника у оквиру општег позива програма 
Еразмус+ за 2020. годину. Један од главних циљева ове радионице је унапређивање знања 
и компетенција учесника за писање пројектних пријава, подношење пријава, развој буџета 
и попуњавање пријавних формулара за ову врсту пројеката. На радионици је учествовало 
18 представника организација цивилног друштва и канцеларија за младе. 

Фондација Темпус је 26. децембра 2019. године организовала радионицу за припрему КА2 
пројеката Стратешких партнерстава у области млади у оквиру општег позива програма 
Еразмус+ за 2020. годину. Један од главних циљева ове радионице је унапређивање знања 
и компетенција учесника за припрему пројектних пријава, подношење пријава као и развој 
пројектне идеје у оквиру пројеката КА2 - Стратешка партнерства у области у младих. На 
радионици је учествовало 14 представника организација цивилног друштва и канцеларија 
за младе. 

Вебинари  

Поред радионица и саветовања корисника путем састанака, Група за опште, стручно и 
образовање одраслих је током јануара и фебруара 2019. реализовала и два вебинара који су 
имали за циљ да одговоре на сва питања корисника у вези са КА1 и КА2 пројектима.  

Израда промотивних материјала и медији 

Током 2019. Фондација је израдила бројне промотивне материјале, попут лифлета који се 
баве појединим деловима Еразмус+ програма, промотивне геџете, рол-ап плакате, као и 
каталог и 13 различитих лифлета Study In Serbia у сарадњи са Министарством просвете, 
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науке и технолошког развоја у оквиру којих су посебно представљени студијски програми 
који су доступни страним студентима, а пре свега они на којима се настава изводи на 
енглеском или другим страним језицима. Такође, израђена је општа брошура са свим 
информацијама о могућностима за учешће у Еразмус+ програму, коју су заинтересовани за 
програм имали прилику да погледају на информативним данима у новембру. Брошура 
обухвата свe секторe (високо образовање, школе, стручно образовање и образовање 
одраслих, као и област младих и област спорта) и нуди преглед врста пројеката, рокова и 
свих релевантних информација како за институције, тако и за појединце. Додатно, израђени 
су и лифлети о могућностима програма за различите циљне јавности, као и лифлет са 
најважнијим роковима у оквиру новог позива за пројекте. Израђени су такође и промотивни 
геџети који су подељени на догађајима Фондације Темпус, као и на различитим сајмовима 
образовања, током презентација у Информативном центру Фондације, и разним догађајима 
других организација.  

Када говоримо о друштвеним мрежама, Фондација Темпус је у периоду јануар-јул 2019. 
имала:  

• 516 објава на две Facebook странице; 
• 207 твитова; 
• 108 објава на  Instagram мрежи и 
• 61 видео клипова на YouTube страници. 

 
Током 2019. године, Фејсбук страница ФТ добила је око 1.000 нових пратилаца, што укупно 
чини 5.470 пратиоца.  

Када је реч о активностима у вези са сајтом Еразмус+ програма (http://erasmusplus.rs), у 
2019. години (јул-децембар), 98.294 посетилаца је прегледало странице сајта. У наведеном 
периоду, сајт Фондације Темпус www.tempus.ac.rs имао је 29.441 посетилаца који су 
прегледали странице сајта. 

Континуирана промоција могућности за учешће у Еразмус+ програму је постојала и преко 
традиционалних медија. Представници Фондације Темпус су гостовали три пута на 
националној телевизији (РТС), два пута на кабловској телевизији (Н1) и два пута на радију 
(Радио Слободна Европа). Поред тога, национални и регионални медији, као и веб портали, 
објавили су 73 прилога о активностима Фондације Темпус. 
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Еразмус+ Амбасадори 

Фондација Темпус је у марту 2019. године продужила мандат Еразмус+ амбасадора до краја 
2020. године, који ће и у наредној години наставити да  промовишу овај програм Европске 
уније широм Србије. Циљ мреже амбасадора јесте информисање стручне и шире јавности о 
могућностима које пружа Еразмус+ програм. Амбасадори промовишу Еразмус+ кроз 
пружање основних информација о програму и конкурсима за пројекте у свом окружењу, 
као и учешћем на презентацијама, информативним догађајима и другим активностима у 
сарадњи са Фондацијом Темпус. Сваки од дванаест Еразмус+ амбасадора је специјализован 
за одређени сегмент Еразмус+ програма, а списак амбасадора по областима се налази на 
линку: http://erasmusplus.rs/erazmus-ambasadori 

У протеклој години активности Еразмус+ амбасадора су обухватиле више од 
70 презентација у градовима широм Србије. Амбасадори су информисали заинтересоване у 
установама предшколског и основног образовања, укључујући активна и стручна 
удружења, као и на установама високог образовања, укључујући и студентске мреже. 

Такође, неколико инфо сесија је одржано на сајмовима знања и сајмовима науке. Додатно, 
као континуирана активност, амбасадори су у извештаваном периоду били активни и на 
друштвеним мрежама промовишући програм и могућности које пружа. 

Фондација Темпус је организовала састанак у новембру 2019. године са циљем упознавања 
Еразмус+ амбасадора са новим могућностима у оквиру позива за подношење пројеката.  
Поред тога, амбасадори су имали прилику да поделе искуства и да разговарају о следећим 
корацима у наредној години, као и да чују савете како да унапреде промотивне активности. 

О транснационалним активностима сарадње (TCA) 

Транснационалне активности сарадње (Transnational Cooperation Activities - TCA) 
представљају међународне активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) које 
су саставни део Еразмус + програма и доступне су учесницима из програмских земаља. Ове 
активности имају за циљ да допринесу остварењу циљева и приоритета Еразмус+ програма 
који важе и за пројекте сарадње. TCA активности служе успостављању контаката и 
партнерстава за нове пројекте, али и размени добрих пракси између актера у секторима 
формалног и неформалног образовања и развоју компетенција запослених у васпитно-
образовном раду и неформалном образовању младих. 

TCA догађаји укључују учеснике из више Еразмус+ програмских земаља, али и из других 
региона и држављанима Србије су доступни почев од 2019. године.  
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У својству организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма у Србији, Фондација 
Темпус: 

1. организује TCA догађаје у Србији и позива учеснике из других програмских земаља 
да у њима учествују; 

2. шаље учеснике из Србије на TCA догађаје у другим програмским земљама које 
организују друге организације надлежне за спровођење Еразмус+ програма; 

3. учествује у TCA истраживањима релевантним за спровођење програма Еразмус+ у 
програмским земљама. 

 
Фондација Темпус је организовала дводневни догађај међународне активности сарадње 
(TCA - Transnational Cooperation Activities) који је организован за наставнике, ”Ефективне 
праксе у СТЕМ образовању”, од 31.10.-01.11. Поред наставника из Србије, догађају су 
присуствовали и наставници из још 10 земаља, што је довело до умрежавања и нових идеја 
о сарадњи. Такође, идеја је била да се наставницима понуде алати, ресурси и иновативни 
приступи како би што боље интегрисали СТЕМ приступ у своју наставу.  
Током 2019. године Фондација Темпус је  подржала 16 TCA догађаја са 38 учесника из 
Србије које су организовале колеге из других Националних агенција. 

Централизовани пројекти 

Општи позив за 2019. годину 

У области високог образовања, високошколске установе из Србије су у конкурсном року за 
2019. годину биле координатори на 4 пројекта изградње капацитета док су биле партнери 
на 3 пројекта. Када је реч о Жан Моне пројектима, ВШУ из Србије биле су координатори 
на укупно 4 а партнери на 2 пројекта. 

Од конкурсног рока за 2019, организације из Србије које се баве младима могу да учествују 
у пројектима изградње капацитета Acpala, за сарадњу са афричким, карипским и 
пацифичким, азијским и латиноамеричким земљама. Организације из Србије су 
координатори у 7 пројеката, а партнери на 3 пројекта изградње капацитета Acpalа. 
Организације/институције из Србије могу и даље да буду партнери на пројектима изградње 
капацитета у оквиру Омладинског прозора за Западни Балкан у оквиру кога пројектне 
пријаве подносе омладинске организације са Балкана и до сада су учествовали у 25 
пројеката. Нису још увек доступни подаци о пројектима из трећег конкурсног рока за младе 
у којима су наше организације биле партнери. Такође, за поједине централизоване акције 
постоји могућност да подаци нису потпуни.  
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Организације из Србије могу од конкурсног рока за 2019. годину да учествују у свим 
врстама пројеката из области спорта и као координатори и као партнери. Међу одобреним 
пројектима, организације из Србије су координатори 2 пројекта Колаборативних 
партнерстава и 6 пројеката Малих колаборативних партнерстава док су партнери на 34 
пројекта у области спорта. 

Инфо дани и промотивне активности 

Могућности за организације из Србије у оквиру централизованих активности у Програму 
су биле представљане током свих промотивних активности Фондације. Главне промотивне 
активности током 2018. године биле су фокусиране на организацију националних и 
регионалних информативних дана и сајмова високог образовања.  

Учешће у мрежама и платформама 

eTwinning 

Школе из Србије су до сада биле веома активне у eTwinning-у, а учесници платформе, 
углавном наставници, сматрају га корисним будући да допуњује наставне активности и 
чини их занимљивијим њиховим ученицима. Укупан број eTwinning пројеката до краја 
децембра 2019. године је 93.000, а укупан број регистрованих корисника из Србије на 
eTwinning платформи је 4172 из 1246 школа и предшколских установа широм Србије који 
су били  оснивачи или партнери у преко 2900 пројеката.  

Национални Тим за Подршку (NSS) eTwinning мрежe у Србији организовао je и спровео 
следеће активности у 2019. години:  

• 6 акредитованих семинара о употреби eTwinning портала, акредитованих од стране 
Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ); 

• 6 акредитованих семинара, тј. програма сталног стручног усавршавања запослених 
у образовно-васпитним установама код Завода за унапређивање образовања и 
васпитања (ЗУОВ); 

• први eTwinning meetup под називом ”ИКТ алати у настави” одржан је 14. маја 2019. 
године; 

• национална eTwinning конференција на тему ”Развијање кључних компетенција 
путем eTwinning пројеката” која се одржала 06. септембра 2019. године и у којој 
је учествовало преко 170 учесника запослених у образовно-васпитним установама из 
читаве земље; 

• током јуна 2019. су четири пута организована ,,отворена врата” путем интернета; 
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• 5 вебинара, од којих су два на тему eTwinning ознака за школе и Националних ознака 
квалитета, два у оквиру Еразмус+ недеље, док је пети одржан у оквиру Недеље 
школа; 

• међународни eTwinning семинар на тему „Настава и учење страних језика путем 
eTwinning-а“ у периоду од 28. до 30. новембра 2019. године у коме је учествовало 
59 учесника из 10 европских земаља; 

• други eTwinning Мeetup ”Улога eТwinning школа у школским партнерствима за 
размене“ одржан је 26. децембра 2019. године и  

• 6 мониторинг посета eTwinning пројектима у Србији. 
 

Од 2019. године, Република Србија се прикључила eTwinning  иницијативи за институције 
за образовање наставника и васпитача (TTI Initiative). Ова иницијатива омогућава 
високошколским установама на којима се образују будући наставници и васпитачи да уведу 
eTwinning у иницијалну обуку наставника/васпитача и на тај начин се повежу са другим 
институцијама широм Европе. У пракси, TTI иницијатива подразумева да запослени на 
споменутим високошколским установама и њихови студенти могу да се региструју на 
eTwinning порталу и покрену пројекте путем којих ће размењивати идеје, примере добре 
праксе, и спроводити пројектну наставу.  
 
eTwinning амбасадори су искусни корисници eTwinning портала који су заинтересовани и 
у могућности да учествују у промоцији портала и активностима у региону своје школе и 
шире. Након конкурса за избор нове групе амбасадора, током фебруара 2019. године 
одабрано је 13 амбасадора који географски покривају различите регионе.  
 
Током јула и августа 2019. године, спроведена је евалуација пристиглих пријава за 
Националне ознаке квалитета. Било је укупно 380 пријава за националне ознаке квалитета 
за школску 2018/2019. годину, од којих је награђено 309 пројекта, што је за око 40% више 
у односу на 2018. годину. Такође, Европске ознаке квалитета добило је 163 пројеката. 
Добитници националних проглашени су током националне конференције 6. септембра 
2019. године, а том приликом су добили плакете и симболичне поклоне. 

Euroguidance 

Активности националног Euroguidance центра који ради у оквиру Фондације Темпус, током 
2019. години су следеће: 

• 1 семинар „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” у Београду; 
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• 4 семинара „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно 
планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну 
оријентацију” у Београду, Новом Саду и Нишу; 

• 1 семинар који се одвија онлајн „Унапређење компетенција наставника и стручних 
сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања”; 

• праћење ефеката обука одржаних током школске 2018/19. године; 
• седма националнa Еuroguidance конференцијa „Каријерно вођење и саветовање у 

Републици Србији и Европи” која је одржана 3. октобра 2019. године у Београду. 
Конференција је била акредитована код Завода за унапређивање образовања и 
васпитања и носила је 1 бод стручног усавршавања; 

• организовање четвртог Националног такмичења добрих пракси у области каријерног 
вођења и саветовања; 

• припрема обуке на тему подршке развоју активности каријерног вођења и 
саветовања у систему социјалне заштите која ће бити предата за акредитацију; 

• друго издање приручника ”Каријерно вођење и саветовање” и редовно ажурирање 
Базе активности каријерног вођења и саветовања; 

• подршка ученицима завршних разреда током 2019. године: 1700 ученика, наставника 
и родитеља је учествовало на различитим предавањима, радионицама, вебинарима и 
индивидуалним консултацијама у Београду и широм Србије. Детаљи доступни на 
www.obrazovanje.rs/upis; 

• учешће на EPALE годишњој конференцији; 
• вебинар у склопу Недеље школа и вебинар за европске практичаре; 
• представници ЕГ центра учествовали су на два састанка у вези са Торино процесом; 
• два билтена Каријера и мобилност (број 5. и 6.) 
• 4 предавања о основним појмовима каријерног вођења и саветовања за студенте 

психологије, андрагогије и мастер програма за образовање наставника; 
• учешће на регионалном сајму образовања НОУ фест у Ћуприји; 
• Учешће на следећим догађајима: 

o сајам EDUfair у Београду 
o сајам Путокази у Новом Саду 
o ЕSN алумни контакт семинар 
o сајам летњих могућности за младе 

• подршка реализацији и учешће на Сајму школских тимова за каријерно вођење, у 
организацији Београдске отворене школе; 

• представници Euroguidance центра пратили су актуелности у области 
присуствовањем на различитим догађајима у Србији; 
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Aктивности на међународном нивоу и сарадња са другим Euroguidance центрима:  
• учешће у раду CAREERSNET мреже; 
• учешће на међународном симпозијуму за каријерно вођење и јавне политике 

ICCDPP (International centre for career development and public policy) од 17.-20. јуна у 
Тромсо, Норвешка; 

• учешће на експертској конференцији посвећеној развоју квалитета искуства 
мобилности (European Platform on Learning Mobility in the Youth Field) који се одржао 
од 01.-04. априла у Остенду, Белгија; 

• ЕГ центар из Србије је, у сарадњи са чешким ЕГ центром, организовао заједнички 
семинар за каријерне практичаре из ове две државе у Београду, 15. и 16. априла; 

• традиционални годишњи  прекогранични семинар Еuroguidance мреже одржан је 14. 
пут 14. и 15. маја на Бледу, Словенија, на коме су учествовала две практичарке из 
Србије; 

• у априлу 2019. године одржан је редовни састанак Euroguidance мреже у Букурешту; 
• ЕГ центар из Србије учествовао је организацији два вебинара на нивоу мреже за 

професионални развој у ЕГ мрежи; 
• представник ЕГ центра је учествовао 4. јуна у Бриселу на конференцији посвећеној 

кретању радне снаге на простору Европе; 
• у октобру 2019. године одржан је редовни састанак Euroguidance мреже у Хелсинкију; 
• учешће на заједничком састанку Euroguidance, Europass i EQF мрежа у новембру 

2019. у Бриселу; 
• представници ЕГ центра су 24. октобра учествовали на конференцији о такмичењу 

примера добре праксе у Словачкој; 
• представници ЕГ центра су у децембру 2019. године одржали вебинар на тему фаза 

прилагођавања током мобилности ради учења или рада за практичаре широм 
Европе; 

• учешће на конференцији "Иновативни приступи у каријерном вођењу и саветовању" 
која је одржана од 9. до 12. октобра у Сплиту у Хрватској у организацији НИЦЕ 
мреже (Мрежа за иновативност у каријерном вођењу и саветовању); 

• учешће на конференцији светске асоцијације за образовно и каријерно вођење  
(ИЕАВГ) која је одржана у периоду од 11. до 13. септембра у Братислави у  
Словачкој; 

• учешће на регионалној ЕПАЛЕ конференцији у Босни и Херцеговини од 10. до 11. 
децембра и 

• учешће на међународној конференцији ,,Европска недеља стручног образовања и 
обука” (European Vocational Skills Week) у Хелсинкију у Финској. 
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Eurydice 

У оквиру Eurydice мреже спроводе се студије о образовним политикама у Европи. Резултати 
студија доступни су у виду публикација које издаје Eurydice мрежа, у електронском и 
штампаном облику. Путем Мреже могуће је приступити и описима образовних система 
европских земаља и прикупити податке о томе како су питања значајна за систем 
образовања регулисана у различитим земљама.  

Према плану рада за 2019/20. годину који утврђује Извршна агенција Европске комисије за 
програме из области образовања, културе и аудио-визуелних садржаја, Eurydice јединица 
имала је следеће задатке: учешће у свим заједничким активностима Мреже, прикупљање 
података за Eurydice студије, ажурирање текстова о образовном систему Републике Србије 
на енглеском и српском језику, превођење објављених Eurydice публикација на српски језик 
и упознавање домаће стручне и шире јавности о циљевима и активностима Eurydice мреже.  

Подаци о образовним системима других земаља прикупљани су, осим путем Eurydice 
студија, и кроз директну комуникацију с представницима Eurydice јединица преко интернет 
форума затвореног типа у чијем раду учествују све јединице. 

Током 2019. године, Eurydice јединица у Републици Србији реализовала је следеће 
активности: 

• Прикупљање података за 2 Еurydicе студијe, за неколико коментарисан текст студија 
пред објаву и за 4 студије су ажурирани подаци; 

• Објављени резултати 7 студија у којима је Србија учествовала у ранијем периоду; 
• У складу са досадашњом праксом, на Eurydice вебсајту ажуриран је опис 

националног система образовања у Србији са подацима о новом развоју и прописима 
који регулишу ову област. Урађена је у два наврата ревизија Поглавља 14 - Текуће 
реформе и развој политика у складу с новинама у образовном систему Републике 
Србије и ревидирано најмање 10 чланака са портала; 

• Преведено је 7 Eurydice публикација са енглеског на српски језик; 
• учешће на 3 редовна радна састанка у седишту Eurydice мреже у Бриселу; 
• организовање конференције „Дигиталне компетенције у иницијалном образовању 

наставника” 04. јула и 
• учешће у раду интернет форума затвореног типа који је намењен представницима 

јединица из свих земаља чланице Eurydice мреже. 
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EPALE 

EPALE је европска платформа намењена професионалцима у области образовања одраслих 
у Европи. Основана је 2014. године од стране Европске Комисије, у оквиру програма 
Еразмус+. Република Србија је од 2017. године постала део мреже, a улогу Националног 
тима за подршку спроводи Фондација Темпус.  

EPALE платформа се фокусира на теме повезане са образовањем одраслих које су веома 
разноврсне. Обухвата различите циљне групе – наставнике, професоре, тренере, 
истраживаче, доносиоце одлука и све друге који се баве образовањем одраслих. 

У складу са циљевима и приоритетима дефинисаним за 2019. годину организоване су 
следеће активности: 

• трећа национална ЕПАЛЕ конференција под називом: “Методе и технике за развој 
кључних компетенција у основном образовању одраслих” 16. октобра; 

• учешће на годишњој ЕПАЛЕ конференцији у Варшави у организацији централног 
тима за подршку; 

• покренута је једна нова заједнице пракси: ” Еразмус+ - КА1 и КА2 пројекти у 
области образовања одраслих” као виртуелни простор на интернету где корисници 
могу да размењују материјале, искуства, добре праксе и идеје у вези са Еразмус+ 
пројектима у области образовања одраслих; 

• реализовано је 10 обука у 6 градова, које су обухватиле преко 200 наставника из више 
од 15 школа које реализују основно образовање одраслих реализоване с обуке за 
наставнике у функционалном основном образовању одраслих чији је циљ био 
развијање основних андрагошких вештина. Обуке су реализоване у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Институтом за Андрагогију 
Филозофског факултета у Београду; 
 

• одржана су четири наградна конкурса за најбоље текстове на платформи и за 
победнике конкурса је омогућено учествовање на међународним конференцијама; 

• реализовано је 4 вебинара: ”Дисеминација пројектних резултата уз помоћ ЕПАЛЕ 
платформе”, ”Могућности за наставнике и едукаторе одраслих у оквиру EPALE 
платформе”, „Како написати добар блог на ЕПАЛЕ платформи“, “Активно 
учешће на ЕПАЛЕ платформи – виртуелне заједнице и њихова примена у пракси”; 

• сарадња са ЦСС и НСС кроз различите састанке који су одржани током 2019. године; 
• промотивне активности (месечно објављивање електронског билтена, селекција, 

превод и објављивање релевантних и актуелних чланака у области образовања 
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одраслих на платформи, обавештавање корисника из Србије о актуелним темама у 
области образовања одраслих); 

• Представљење ЕПАЛЕ платформе на информативним данима и радионицама за 
Еразмус+ пројекте. 

Europass 

Europass је европска мрежа за развијање и промоцију заједничког европског оквира за 
транспарентност квалификација и компетенција. Europass представља сет од 5 докумената 
осмишљених тако да пружају информације о вештинама и квалификацијама појединаца на 
начин који је препознатљив широм Европе. Europass документи су: европски образац 
биографије (Europass CV), језички пасош, Europass документ о мобилности и додаци 
дипломама стручног и високог образовања. 

Европска комисија је у 2018. години усвојила нову Одлуку којом је препознат значај 
Europass-а и предвиђено додатно унапређење услуга, развој нових формата и алата са 
циљем да се свим грађанима Европе омогући да једноставније и боље представе своје 
компетенције, искуство и вештине. Баш због тога је у овој години уложен додатни напор у 
комуникацију и координацију Europass центара са Европском комисијом како би 
активности центара биле у складу са новим Europass-ом, који ће свим грађанима постати 
доступан 2020. године.  

Europass центар је спровео следеће активности током 2019. године: 

• реализоване су четири обуке акредитоване од стране Завода за унапређење 
образовања и васпитања за период од 2018. до 2020. године под називом „Припрема 
ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима”; 

• праћење ефеката спроведених обука; 
• рад у саветодавној групи за развој новог Europass-а, учествовање на састанцима; 
• превођење и објављивање Појмовника Europass портала;  
• превод на латиницу Europass портала на адреси https://europass.cedefop.europa.eu/sr-

lat ; 
• обрада и издавање Europass докумената (током 2019. године обрађено је преко 330 

пријава за издавање, а комплетно издато 296 документа); 
• представљање Europass документа о мобилности и њихове употребе (Europass 

Mobility) кроз активности Инфо центра и Euroguidance центра; 
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• промовисање Europass докумената на националном и локалном нивоу кроз учешће 
на неколико сајмова у различитим градовима у земљи; 

• реализација три радионице за средњошколце о састављању Europass биографије у 
Ћуприји и Краљеву и кроз редовне месечне активности Инфо центра; 

• Europass центар је био домаћин састанка Средњоевропског кластера ове мреже који 
се одржао 5. и 6. септембра у Београду на коме је учествовало 16 представника 9 
националних центара; 

• представник Europass центра учествовао је на другој по реду конференцији под 
називом Learning by Leaving, заједничкој конференцији европских мрежа 
Euroguidance, Eurodesk, Europass и EURES од 7. до 9. октобра у Каљарију, Италија; 

• активно учешће на годишњој Euroguidance конференцији у Београду; 
• учешће у раду радне групе за комуникацију и промоцију Europass мреже; 
• учешће на састанку Europass мреже; 
• учешће на координативним састанцима Еразмус+ пројеката; 
• ажурирање онлајн алата за уређивање Europass докумената; 

ажурирање сајта www.europass.rs вестима о активностима Europass центра као и 
новим информацијама о Europass-у. 
 

Покретање EURODESK националног центра 

У првој половини 2019. године покренут је Eurodesk национални центар у Србији. Eurodesk 
је европска мрежа која пружа бесплатне, квалитетне и проверене информације о 
могућностима за мобилност младих, промовише европске програме мобилности као што су 
Еразмус+ и Европска иницијатива за солидарност, охрабрује активно грађанство младих и 
развој политика за младе. Ова мрежа основана je 1990. године, a чинe je централна 
канцеларија у Бриселу, 38 националних канцеларија у 36 европских земаља, као и око 1100 
мултипликатора – регионалних и локалних организација које раде са младима и 
омладинским радницима и у директном контакту им достављају информације и саветују их 
о могућностима за мобилност и образовање. У марту 2019. године Србија је постала 38. 
земља чланица Eurodesk мреже. Национални Eurodesk центар у Србији функционише у 
оквиру Фондације Темпус и налази се у Информативном центру Фондације Темпус. У 
склопу активности покретања рада овог центра, представници центра су прошли обуку 
организовану од стране централног тима за подршку из Брисела.  
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Сарадња са Европском комисијом 

Учешће у програму 

Споразум о пуноправном учешћу Републике Србије у Еразмус+ програму је званично 
потписан 5. фебруара 2019. године. У складу са тим, Република Србија је у Општем позиву 
за пријаве пројеката за 2019. годину учествовала по први пут као програмска земља.  

Национална CEEPUS канцеларија 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски 
програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, Аустрија. CEEPUS 
омогућава размене у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације 
предавачких активности, као и тзв. летњих школа. Од оснивања програма 1994. године, у 
чланство CEEPUS-а ступила је већина земаља средње и југоисточне Европе, a кроз програм 
је организовано преко 47 хиљада размена студената и наставног особља. Актуелни циклус 
CEEPUS програма (CEEPUS III) отпочео је 2018. године, а његово предвиђено трајање је 
седам година.  
Долазне мобилности 

У оквиру CEEPUS програма у академској 2018/19. години за размену у Републици Србији 
додељено је стипендија у укупној вредности од 299.5 стипендијских месеци за 282 боравка 
студената и академског особља из партнерских CEEPUS држава на високошколским 
установама у Србији. Као резултат повећања квоте за долазне мобилности са 200 на 300 
стипендијских месеци, увећан је и број реализованих боравака, који је у 2017/18. години 
износио 199.5 стипендијских месеци за 201 боравак студената и академског особља из 
партнерских CEEPUS држава на високошколским установама у Републици Србији. 

Одлазне мобилности 

Током 2018/19. године студентима и академском особљу са државних високошколских 
установа из Републике Србије (одлазним кандидатима) додељено је мобилности у укупној 
вредности од 814.5 стипендијских месеци за боравак на институцијама у партнерским 
CEEPUS земљама. То представља раст у односу на 711.5 стипендијских месеци колико је 
одлазним кандидатима додељено у току 2017/16. године, тако да је у току академске године 
која је предмет овог извештаја још већи број студената и академског особља имао прилике 
да учествује у CEEPUS академској размени у некој од земаља средње или југоисточне 
Европе. 
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Мреже 

У току 2018/19. године високошколске институције из Републике Србије учествовале су у 
раду 63 мрежe којима је додељена квота за мобилност, као и у оквиру 11 umbrella мрежа, 
које су учествовале у програму без унапред додељене квоте за размену студената и 
академског особља. Институције из Републике Србије показале су висок ниво 
заинтересованости за учешће у програму за 2018/19. годину и остале међу најактивнијима 
на нивоу програма. Универзитет у Новом Саду задржао је прво место, а Универзитет у 
Београду напредовао је до четврте позиције на нивоу читавог CEEPUS програма по броју 
својих институција-чланица које су пријавиле учешће у програму за академску 2018/19. 
годину. 

Резултати процеса одобравања CEEPUS институционалних мрежа који је завршен током 
пролећа 2019. године су такви да у 2019/20. години институције из Републике Србије 
учествују у раду 72 мреже за додељеном квотом за мобилност, што представља значајно 
повећање у односу на 63 мреже у претходној академској години. Такође, будући да је већи 
број мрежа успео да обезбеди квоту за мобилност, смањен је број мрежа на резервној листи 
(umbrella мрежа), са 14 у академској 2018/19. години на 11 у академској 2019/20. години. Са 
учешћем у укупно 83 CEEPUS мреже, институције из Републике Србије се убрајају међу 
најактивније на нивоу целог програма.  

Оцењивачи CEEPUS III мрежа 

НЦК је задржала активним јавни позив за академске оцењиваче CEEPUS III мрежа са циљем 
да се повећа квалитет процеса оцењивања пријављених мрежа, да се обезбеди заступљеност 
већег броја научних дисциплина и да се у наредним годинама обезбеди да пријаву 
процењује више од једног оцењивача из Србије. Оцењивачи учествују у овом процесу на 
волонтерској основи, а у евалуацији мрежа за 2019/20. годину учествовало их је шесторо, у 
односу на четворо који су претходно оцењивали у 2018/19. години. Укључивањем нових 
евалуатора CEEPUS III мрежа број апликација по оцењивачу је смањен и проширен је 
делокруг области експертизе оцењивача, чиме је процес квалитативно унапређен, али и 
убрзан.  

Председавање програмом од 2019-2021. године 

Централна CEEPUS канцеларија је на Министарском састанку CEEPUS земаља у Загребу 
28. јуна 2019. године предложила да Национална CEEPUS канцеларија у Србији почевши 
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од 2019-2021 по први пут преузме формално председавање Заједничким комитетом 
министара CEEPUS земаља, што је и прихваћено.  

Поред наведеног НЦК је у току академске 2018/2019. године реализовала и следеће 
активности: 

• учешће на  Генералној евалуацијској конференцији CEEPUS земаља у оквиру 
спровођења Средњеевропског програма универзитетске размене (”CEEPUS III”) у 
Будимпешти од 4.12-5.12.2018. године; 

• учешће на састанку Међународне комисије 05.4.2019. године; 
• учешће на Министарском састанку CEEPUS земаља у Загребу је 28. јуна 2019. 

године; 
• реализована је студијска посета троје колега из Националне CEEPUS канцеларије 

Чешке Републике 20. и 21. августа 2019. године; 
• редовна комуникацију са CEEPUS локалним контакт особама и другим 

заинтересованим представницима институција најављивањем различитих 
конкурсних рокова, обавештењима о изменама и појашњењима у функционисању 
програма, подацима у вези са радом институционалних мрежа, појашњењима и 
другим корисним информацијама из делокруга њихових активности; 

• стална комуникација са Централном CEEPUS канцеларијом у погледу различитих 
аспеката спровођења програма; 

• редовна сарадња са високошколским установама и студентским центрима; 
• промовисање CEEPUS програма на инфо данима, сајмовима стипендија и другим 

догађајима ФТ, као и кроз различите публикације ФТ;  
• индивидуално информисање студената и академског особља у просторијама 

Информативног центра и информисање преко live chat oпције (поред информисања 
путем мејла, телефона и других медија); 

• организована су два вебинара – online семинара намењених искључиво 
могућностима стипендирања и учешћа у CEEPUS програму за студенте и академско 
особље и 

• израда и ажурирање интерних и екстерних процедура и спровођење програма према 
ISO стандардима и другим релевантним критеријумима и смерницама. 

• редовно ажурирање сајта. 
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Интернационализација високог образовања 

“Студирај у Србији” је иницијатива коју је у 2019. години покренуло Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја са циљем да се низом активности утиче на повећање 
броја страних студената на универзитетима у Србији. Током 2019. године Фондација је у 
сарадњи са Министарством реализовала већи број активности са циљем унапређења 
интернационализације високог образовања.  

Сајт Study in Serbia (www.studyinserbia.rs) представља централни алат информисања 
страних студената и садржи све неопходне информације о могућностима за студирање у 
Србији, студијским програмима који се нуде на страним језицима, образовном систему 
Србије, као и начину живота и сличне корисне информације. Овај сајт је Фондација 
покренула пре више година. 

Фондација Темпус је у 2019. години произвела два каталога који садрже све потребне 
информације о могућностима за студирање у Србији, студијским програмима на енглеском 
који су у понуди за стране студенте, начину живота у Србији и другим корисним 
информацијама за студенте. Каталог на енглеском језику намењен је страним студентима 
из целог света док је каталог на српском језику намењен првенствено студентима из 
региона. Уз помоћ Министарства спољних послова, организовано је да се публикација 
“Студирај у Србији” на енглеском језику дистрибуира путем дипломатско-конзуларних 
представништава Републике Србије у иностранству. Поред тога, Фондација је произвела и 
15 промотивних лифлета са информацијама о различитим студијским областима и 10 врста 
промотивних геџета. 

Током 2019. године Фондација је реализовала бројне промотивне активности у вези са 
иницијативом „Студирај у Србији“. Између осталог, покренула је посебне налоге на 
друштвеним мрежама Facebook, Instagram и YouTube. Због специфичности појединих 
циљних група, као што су Русија, поједине земље бившег СССР-а и Кина, отворен је налог 
на руској друштвеној мрежи вКонтакте, а покренут је процес отварања налога на кинеској 
ВиЧет мрежи (процедура траје до годину дана). Такође, представници Фондације су 
учествовали на пет сајмова образовања у таргетираним земљама и представили систем 
високог образовања Републике Србије у оквиру штанда Студирај у Србији, и то на сајму 
високог образовања у Казахстану, на EAIE сајму високог образовања у Хелсинкију; на сајму 
у Истанбулу, на сајму високог образовања у Азербејџану и на сајму високог образовања у 
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Мароку. Министарство је подржало учешће представника високошколских установа на 
неким од наведених сајмова. 

Kако је један од приоритета у оквиру ове иницијативе подстицање спровођења студијских 
програма и предмета на страним језицима, првенствено енглеском, за стране студенте, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондацијом Темпус 
припремило је организовање програма специјализованих обука за држање часова на 
енглеском језику. Први корак у оквиру ове активности била је организација прилагођене 
обуке предавача енглеског језика - будућих тренера на овом пољу. Обука има за циљ 
унапређење наставне методологије у извођењу наставе на енглеском језику и у раду са 
страним студентима. Обучени предавачи ће даље бити ангажовани на едукацији својих 
колега са матичног универзитета, који наставу спроводе у оквиру различитих академских 
области. Као тренери тренера ангажовани су инострани предавачи, угледни стручњаци у 
областима English as a Medium of Instruction (ЕМИ) и English for specific purposes (ЕСП), 
Ернесто Макаро, Марк Сирл са Универзитета у Оксфорду, као и Мери Пејџ са Универзитета 
у Саутемптону, који поседују богато искуство у обучавању предавача страних језика као и 
у иновативним наставним активностима. Четвородневна обука је одржана у Београду, у 
периоду од уторка 10. септембра до петка 13. септембра 2019. године у просторијама 
Фондације Темпус. Ова обука је била и прилика да се језички стручњаци са највећих 
државних универзитета у Србији сусретну, размене идеје, и уз подршку иностраних тренера 
отпочну са развојем наставног програма за обучавање колега на матичним универзитетима. 

Обуку су похађала 24 представника 4 највећа државна универзитета из Србије, и то:  

• 9 представника Универзитета у Београду; 
• 4 представника Универзитета у Новом Саду; 
• 6 представника Универзитета у Нишу; 
• 5 представника Универзитета у Kрагујевцу. 

 

Почетком октобра је био расписан јавни позив за пријављивање наставника на обуку од 
стране 4 највећа државна универзитета. 

Процена језичких компетенција кандидата за обуку је спроведена у сарадњи са Британским 
саветом (British Council), који је уступио лиценце за APTIS тест за наставнике и учествовао 
у његовом спровођењу. Интересовање наставника за обуку је било изузетно на сва 4 
универзитета.  
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Тест је полагало чак 182 наставника са 4 највећа државна универзитета, и то: 

• 39 наставника са Универзитета у Београду; 
• 39 наставника са Универзитета у Новом Саду; 
• 67 наставника са Универзитета у Нишу; 
• 37 наставника са Универзитета у Kрагујевцу. 

 

Након одабира полазника, обуку за извођење наставе на енглеском језику су одржали 
горепоменути језички стручњаци из Србије који су прошли четвородневни специјализовани 
тренинг тренера. Обука је трајала у периоду новембар-децембар 2019. године, а садржала 
се у 12 двочаса по групи полазника.  

Са обзиром на велико интересовање наставника за похађање обуке, уместо оригинално 
предвиђених 5, формирано је укупно 9 група на 4 државна универзитета.  

 

SRPS ISO 9001:2015 

У новембру 2019. године је спроведена друга надзорна провера система менаџмента 
квалитетом Фондације Темпус од стране ЈUQS-а, друштва за сертификацију и надзор 
система квалитета. 

На надзорној провери нису пронађене неусаглашености у систему. Сертификат SRPS ISO 
9001:2015 којим се потврђује да Фондација Темпус има успостављен систем менаџмента 
квалитетом је издат 2017. године од стране ЈUQS-а и на овој провери је утврђено да ће 
наставити да важи цео свој предвиђен рок – до новембра 2020. године када ће се обавити 
ресертификација. 

 

 


