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Прокупље, 2022. 



1. Увод 

 

Топличку академију струковних стуија (у даљем тексту: Академија) чини три 

Одсека, и то: Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу, Одсек за пословне 

студије у Блацу и Одсек за медицинске студије у Прокупљу. 

 Академија прати динамику професионалног образовања и као таква настоји да 

успостави сарадњу са привредом, као и да пружи студентима могућност да повежу 

теоријска знања са праксом и да развију способности које данашњи послодавци захтевају. 

Поред тога, Академија је свесна процеса глобализације који подразумева да знање буде 

доступно свима. Глобализација пордразумева да појединци буду образовани тако да буду 

успешни на међународном нивоу. Стога је циљ Академије да се укључи у процес 

интернационализације. 

 

2. Интернационализација  

 

Интерационализација је од суштинског значаја за напредак, образовање, преношење 

знања и представља саставни део напора за сталним унапређењем квалитета образовања. 

Интернационализација је процес имплементације интернационалних, интеркултуралних и 

наднационалних елемената у наставу, праксу, истраживање и остале активности ради 

потпунијег укључивања Академије у регионалне, европске и глобалне токове у области 

науке, високог образовања и трансфера знања. 

Интернационализација је двосмерни процес. Она се састоји у прихватању туђих 

вредности и стандарда, али и у представљању сопстевних стандарда и резултата и у 

стварању услова да буду препознати и прихваћени у иностранству. 

Као установа која остварује циљеве Болоњског процеса, међу којима је и 

међународна сарадња, Академија је усмерена на успостављање међународне сарадње са 

институцијама како у земљама у региону, тако и у целој Европи. 

 

3. Стратешки циљеви 

 

 Академија планира да унапреди своје међународно присуство и изгради 

међународну репутацију кроз активности усмерене на постизање следећих стратешких 

циљева: 

• Промовисање и повећање могућности мобилности студената, наставног и 

ненаставног особља, 

• Мобилност студената – студијске посете, стручна пракса, обуке, 

• Мобилност особља, учествовање у наставним програмимама или другим облицима 

професионалног искуства у иностранству – студијске посете, обуке, 

• Интернационализација наставног плана и програма 



• Повећање квалитета и обима међународних партнерстава 

• Проналажење нових потенцијалних партнера кроз билатералне и мултилатерлане 

међуинституционалне споразуме са програмским и партнерским земљама, 

• Развој сарадње на регионалном, европском и међународном нивоу са 

високошколским установама, пословним и истраживачким организацијама и 

заједницама чије делатности и пословање су у складу са образовним приоритетима 

Академије, 

• Успостављање сарадње са врхунским предавачима из иностранства и њихово 

ангажовање у својству гостујућих професора, 

• Организовано учешће студената на што више међународних такмичења 

• Препознатљивост Академије на међународном новоу по високом нивоу 

иновативности, 

• Укључивање Академије у међународне превредне токове. 

 

4. Планиране активности у интернационализацији 

 

 Академија ће остваривати своје циљеве у области мобилности студената и особља, 

као и повећања учешћа у програмимам мобилности, повећања квалитета и обима 

међународне сарадње и учешћа у међународним пројектима у области високог образовања 

кроз: 

• Идентификовање потенцијалних партнерских институција, успостављање односа и 

потписивање споразума са међународним партнерима, 

• Ширење сарадње са партнерским институцијама кроз програм Еразмус+, 

• Подстицање одлазне и долазне мобилности студената и особља у оквиру програма 

Еразмус+ и других програма и партнерских сарадњи, 

• Омогућавање правичног приступа мобилности 

• Пружање језичке подршке долазним и одлазним студентима, 

• Подизање нивоа успостављених партнерстава на стратешка партнерства ради 

заједничких пројеката, 

• Чланство и активна улога у релевантним међународним мрежама и асоцијацијама 

високог образовања, 

• Учешће на међународним конференцијама, 

• Јачање ресурса у наставном и ненаставном особљу ради реализације међународне 

сарадње 

• Јачање центра за каријерно вођење 

• Промовисање часописа на међународном нивоу чији је издавач Академија, 

• Jaчање свести и посвећености унутар институције о значају интернационализације, 

• Континуирано унапређивање студијских програма, наставним планова и програма. 

 

 

 



5. Међународна сарадња 

 

Да би обезбедила реализацију стратегије интернационализације, Академија ће 

настојати да оснажи међународну сарадњу кроз подстицање међународне мобилности 

запослених, међународне мобилности студената, модернизацијом студијских програма, 

успостављањем стратешке сарадње, партнерстава и јачање капацитета. 

 

5.1. Међународна мобилност запослених 

 

 Један од циљева интернационализације Академије јесте учешће наставног и 

ненаставног особља у програмима међународне мобилности, придржавајући се начела 

равноправности и транспарентности. Да би се таква мобилност реализовала, Академија ће 

запосленима омогућити правну и техничку подршку, као и плаћено одсуство. Учешће у 

програмима мобилности сматра се видом стручног усавршавања. Кроз мобилност 

запослени имају користи, али и сама установа. Запослени јачају компетенције, док установа 

користи искуства стечена у иностранству како би модернизовала наставне програме и 

наставне методе. Такође, уз помоћ мобилности се јачају односи са колегама из иностранства 

и на тај начин се успоставља међуинституционална сарадња.  

 Академија ће пружати подршку запосленима да учествују у програмима мобилности, 

али ће и настојати да угости наставнике из иностранства који су из области студијских 

програма који се реализују на Академији. Поред тога, Академија ће омогућити тим 

наставницима правну, техничку и језичку подршку. 

 

5.2. Међународна мобилност студената 

 

 Једна од главних сврха учешћа у Еразмус+ програму јесте да се студентима омогући 

мобилност како би учили и усавршавали се, уз придржавање начела транспарентности и 

равноправности. На тај начин, студентима ће се омогућити пренос бодова и уношење у 

Додатак дипломи што ће охрабрити студенте да стичу међународна искуства, усавршавају 

знање страних језика и повећају себи могућности запослења. Свим студентима, одлазним и 

долазним, обезбедиће се правна и техничка подршка. Академија ће за одлазне студенте 

организовати подршку у виду консултација, језичке припреме  пре почетка мобилности. 

Када су у питању долазни студенти, Академија ће настојати да угости студенте из региона 

где језик не ствара непремостиву баријеру за комуникацију, док ће за студенте који долазе 

из Европе припремити списак предмета који се могу изводити на енглеском језику. 

 Академија се обавезује да свим долазећим студентима омогући равноправно 

укључивање у процес учења. 

  

 

5.3. Стратешка сарадња и партнерства  



 

Академија ће настојати да успоставља и развија сарадњу са развијеним европским 

земљама и њиховим високошколским установама како би се што боље позиционирала у 

области образовања. Академија ће настојати да се укључи у реализацију заједничких 

пројеката кроз стратешка партнерства. Поред тога, Академија ће настојати да развија 

сарадњу са привредом у циљу повезивања теоријског и практичног образовања. На тај 

начин ће студентима бити омогућено да развијају своје компетенције којима ће моћи да 

одговоре на захтеве тржишта рада. Као исход, академија очекује да ће допринети смањењу 

незапослених. 

Један од приоритета је подстицање билатералне сарадње са постојећим образовним 

партнерима са крајњим циљем формирања стратешких партнерстава. Академија ће такође 

радити на идентификацији потенцијалних партнера на основу академске сродности, а све у 

циљу развоја партнерстава кроз билатералне и мултилатералне споразуме међу 

институцијама са програмским и партнерским земаљама и инстистуцијама из региона, ЕУ 

и света. 

 

5.4. Јачање институционалних капацитета. Тим за међународну сарадњу и пројекте. 

 

Да би се омогућила примена стратегије, Академија планира да створи правни и 

административни оквир за реализацију међународних пројеката кроз: 

- Развијање способног и добро организованог тима за међународну сарадњу и 

пројекте, 
- Омогућавање приступа информацијама о међународним активностима и доступним 

програмима путем интернет странице на енглеском језику, 

- Активно укључивање студентских тела и студената у пружање подршке студентима 

За спровођење стратешких опредељења интернационализације Академије, као и за 

оперативне послове у вези са интернационализацијом, задужен је Тим за међународну 

сарадњу и пројекте који чини одређени број представника запослених са свих Одсека, а који 

имају искуства у међународној сарадњи, припреми и реализацији пројеката. Чланови тима 

ће обављати активности које се тичу међународне сарадње и реализације пројеката на нивоу 

Одсека и на нивоу Академије.  

Академија ће настојати да оснажи тим за међународну сарадњу и пројекте 

компетентним кадровима, са дефинисаним обавезама.  

 

6. Закључак 

 

Дефинисањем стратегије интернационализације и њеним развојем у будућности, 

Академија ће настојати да утврди своју усмереност ка интернационализацији програма 

размене студената, наставног и ненаставног особља и раду на међународним пројектима. 

Академија ће наставити да јача односе са постојећим партнерима ради учешћа у 



заједничким пројектима, али ће се истовремено бавити развојем сарадње са будућим 

међународним партнерима.Такође, Академија ће наставити да јача своје капацитете ради 

несметане реализације стратегије интернационализације. 

 

 

 

_____________________________ 

др Звонко Златановић, проф.с.с. 

ВД председник Академије 


