
На основу члана 42. ст. 21. и 32. у вези члана 17.ст.24. Статута Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Пироту број 64-3/2018 од 26.02.2018 , Наставно-

стручно веће Школе, на предлог директора, на седници одржаној 19.03.2018. године 

усвојило је следећу 

 

 

СТРАТЕГИЈУ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА ПИРОТ 
 

 

 
1. УВОД: ОКВИР 

 

У светлу глобалних кретања, међународна афирмација и конкурентност међу 

институцијама високог образовања постајe све важнији аспект свакодневног живота 

високошколске установе. Овај документ припремљен је са циљем да одреди основне 

смернице међународне сарадње Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

Пирот (у даљем тексту: Школа). У складу са својом традицијом отворености, географским 

положајем и стручним потенцијалима, Школа наставља да улаже напоре у промовисање 

политике успостављања пријатељских и конструктивних односа са струковним високим 

школама широм Европе и света те да промовише међународну размену студената, наставног 

и ненаставног особља.  

 

 

 
2. ЦИЉЕВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

У складу са стратешким циљевима Школе одређени су општи и специфични циљеви 

међународне сарадње. 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ: 

 

• интензивније укључивање Школе у главне токове међународне сарадње у региону, 

Европи и свету 

• обука студената да функционишу подједнако добро у различитим окружењима и 

културама тако што ће им се понудити адекватни: 

a) студијски програми 

b) програм размене за студенте који желе да заврше део свог школовања у иностранству 

c) заједнички програми струковних студија (дипломске студије, мастер) са другим 

високим струковним школама у иностранству 

d) ангажовање еминентних професора, као и већи број страних студената у Школи 

e) обука административног особља Школе за рад са страним студентима и наставним 

особљем 
 



 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

• стварање могућности за професионални развој наставног особља и студената као и за 

размену особља и студената како би се постојећим студијским програмима и њиховој 

реализацији додала међународна перспектива  

• јачање веза са бившим студентима Школе који живе у иностранству кроз подршку 

алумни удружења и контаката 

• образовање студената који ће у својој струци бити компетенти и у међународном 

оквиру. 

  

 
 

3. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

 

Како би се постигли општи и специфични циљеви међународне сарадње, дефинисани 

су задаци и активности које би требало обављати у континуитету у наредном периоду. 

Тематски гледано, они се могу груписати на следећи начин: 

a) промоција међународне сарадње Школе 

b) унапређење студијских програма 

c) развој програма мобилности 

d) стварање синергије између образовања, иновација и тржишта/привреде 

 

 

ПРОМОЦИЈА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ШКОЛЕ 
 

• Указати на важност и предности међународне сарадње 

• Пружити адекватну финансијску подршку за програме међународне сарадње 

• Успоставити адекватне стандарде евалуације потенцијалних партнерских установа 

• Пружити услове за лакшу имплементацију програма мобилности за наставно особље. 

Управа Школе требало би да подржи програме мобилности тако што ће створити 

неопходне услове (плаћено одсуство, оправдано краткотрајно одсуство за потребе 

мобилности, контакти са матичном установом), који ће олакшати процес мобилности 

наставног особља 

• Осигурати студентима могућност потпуног преноса ЕСПБ бодова који се зараде током 

периода мобилности у иностранству. Школа би у том смислу требало да успостави јасна 

правила за једноставно препознавање испита који су положени на страним 

високошколским установама (као што се наводи у Уговору о учењу) 

• Промовисање примера добре праксе у области међународне сарадње, било да су у 

питању успешни међународни пројекти реализовaни у Школи или индивидуални рад 

• Стимулисање заједничког учешћа различитих високих школа у међународним 

пројектима у оквиру Мреже високих струковних школа 

• Припрема младог наставног кадра за успешно учешће у међународним пројектима 



• Обезбеђење формалног препознавања учешћа у међународним активностима приликом 

избора у звање. 

  

 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

• Обезбедити међународну димензију студијских програма 

• Покренути напоре у погледу понуде студијских програма на енглеском језику и на 

другим страним језицима 

• Припремити студенте за нове међународне струке/занимања путем хармонизације 

постојећег националног оквира квалификација са међународним оквиром 

• Размотрити стање на тржишту рада у региону и искористити предности образовања на 

српском језику 

• Развити интердисциплинарне студијске програме 

• Појачати промоцију студијских програма који се реализују у Школи 

• Развити и реализовати програме који воде ка реализацији заједничких и 

двоструких/вишеструких диплома 

• Искористити резултате Темпус пројеката (садашњи пројекти Изградње капацитета) који 

су успешно реализовани како би се надаље унапређивао наставни процес у Школи 

(интерна дисеминација) 

• Користити успостављене контакте и мреже високих школа у оквиру Темпус пројеката 

како би се учествовало у Еразмус + програму. 

  



РАЗВОЈ ПРОГРАМА МОБИЛНОСТИ 
 

• Привући већи број страних студената на свим нивоима: програм првог и другог степена. 

Спровести активности чији циљ је привлачење што већег броја студената, наставног и 

административног особља у Школу у оквиру различитих програма мобилности 

Како би се постигли ови циљеви, неопходно је урадити следеће: 

- започети издавање виза са стране студенте (ово стоји у оригиналу, а ви процените да ли то 

треба да стоји и код нас) 

- пружити адекватан и пристојан смештај у приватном власништву, путем лиценцираних 

агенција које ће гарантовати пристојан квалитет и цене 

- пружити адекватно здравствено осигурање страним студентима 

- обезбедити адекватне просторије за друштвени живот студената 

- обезбедити студентске ИД картице које ће пружити прилику страним студентима да користе 

градски превоз по повлашћеним ценама, приступ библиотеци и друге студентске привилегије 

- након периода мобилности издати Потврду о положеним испитима на енглеском језику и 

Потврду боравка у Школи (да се уведе као обавеза) 

- организовати летње курсеве и стручне праксе у Школи за стране студенте 

- успоставити адекватан систем вођења документације за стране студенте у Школи који би 

омогућио да се настави праћење њихових каријера и по повратку у матичну установу. 

• Пружити могућност за разумну школарину која би била прихватљива страним студентима 

(детаље око школарине дефинише појединачни Уговор о учењу) 

• Пружити мултифункционалну подршку страним студентима како би успешно завршили део 

студија или целокупне студије у Школи, путем ангажовања млађег наставног особља, 

административног особља и студената-добровољаца (помоћ око смештаја, боравишне дозволе, 

уписа, информација око здравственог осигурања, превоза, исхране, итд.) 

• Створити услове за то да административне службе могу да се брину за већи број страних 

студената 

• Обезбедити функционални и информативни веб-сајт Школе на енглеском језику. Веб-сајт би 

требало да садржи важеће силабусе студијских програма са свим релевантним логистичким 

информацијама (на енглеском језику) 

• Јачање Канцеларија за међународну сарадњу кроз изградњу капацитета како би се адекватно 

одговорило на све веће потребе за студентском и наставном мобилношћу. 

  

 



СТВАРАЊЕ СИНЕРГИЈЕ ИЗМЕЂУ ОБРАЗОВАЊА, ИНОВАЦИЈА И 

ТРЖИШТА/ПРИВРЕДЕ 

  

• Преузимање значајне улоге у дефинисању регионалне стратегије кроз учешће у строгој оцени 

потенцијала заједнице у смислу знања, вештина и компетенција, укључујући и оне које потичу 

од саме Школе, као и оне које потичу од локалног пословног миљеа, са циљем да се препознају 

области потенцијалног раста и развоја 

• Заједнички рад са локалном привредом и локалном заједницом на припреми студентских 

пројеката и стручне праксе за стране студенте 

• Сарадња са међународним компанијама које улажу у регион при развијању нових студијских 

програма 

• Подршка међународној мобилности особља између Школе и тржишта рада/привреде 

• Промовисање студентског предузетништва на међународном нивоу. 

  
 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Школа прихвата одговорност да: 

• промовише и одржава односе са страним високошколским установама 

• представља Школу у свим областима које укључују елементе међународне сарадње 

• сарађује у покретању, формулисању, реализовању и представљању међународних пројеката 

• препозна, анализира и промовише информације које се односе на међународну сарадњу 

• координира и надгледа учешће Школе у образовним и другим мрежама, конзорцијумима, 

удружењима и институцијама међународне сарадње и ажурира важне информације 

• подржава канцеларије задужене за међународну мобилност студената, наставног и ненаставног 

особља и координира њихове активности 

• организује међународне конференције у Школи, као и посете представника страних 

високошколских установа 

Школа спроводи програме међународне сарадње и учествује у међународним пројектима.  

 

 

Председавајући Наставно стручног већа 

Директор 

-------------------------------- 

др Емилија Поповић, проф.струк.студ. 



 


