
Преглед реализације активности у 2018. години 

Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу 

Редни 

број 

Програмски задатак Носиоци задатка Реализација 

1.  Израда Правилника о признавању 

страних образовних квалификација 

за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци и 

поступку еквиваленције раније 

стечених академских звања на 

Универзитету у Бањој Луци 

Ректорски тим, Проширени колегиј, 

декани, ННВ факултета, Сенат, 

Управни одбор 

У току – усвајање 

Правилника у 

јануару/фебруару 

2019. године 

2.  Усвојена Стратегија 

интернационализације и индикатори 

интернационализације 

Ректорски тим, Проширени колегиј, 

Сенат, Управни одбор 

Реализовано 

 

3.  Преведена на енглески језик 

Стратегија интернационализације и 

индикатори интернационализације и 

Правилник о међународној размјени 

студената и особља  

Ректорат, Филолошки факултет Реализовано 

4.  Именовани координатори за 

међународну сарадњу (18 

координатора) и академски 

координатори за међународну 

размјену студената и особља (22 

координатора), укупно 40 

координатора  

Ректорски тим, Проширени колегиј, 

ННВ факултета, Вијеће Института 

Реализовано 

5.  Успостављен модул Међународна 

сарадња интегрисаног 

информационог система 

Универзитета 

Ректорат Реализовано 

 

6.  Израђена два водича о размјени, за 

одлазеће студенте и особље и за 

долазеће студенте и особље 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

 

7.  Одржано осам (8) различитих обука: 

1. Инфо дан/састанак са 

продеканима за наставу, 

координаторима за 

међународну сарадњу и 

академским координаторима 

за међународну размјену 

студената и особља са свих 

чланица Универзитета, 20. 

април 2018. (43 учесника) 

2. Састанак са контакт 

особама/координаторима 

Erasmus+ CBHE пројеката, 

8. мај 2018. (14 учесника) 

Ректорат Реализовано 

 



3. Одржана 3 мотивациона 

семинара за размјену 

студената, 23./25./30. мај 

2018. (40 учесника) 

4. Обука за размјену особља, 

13. јун 2018. (52 учесника) 

5. Радионица о признавању 

иностраних високошколских 

квалификација, 14. јун 2018. 

(19 учесника) 

6. Erasmus+ информативни 

дан, 18. децембар 2018. (43 

учесника) 

 

УКУПНО: 211 учесника 

8.  Током 2018. године настављене су 

активности на размјени студената и 

академског особља у оквиру 

програма CEEPUS кроз 11 

различитих активних мрежа и 

четири тзв. Umbrella мреже у оквиру 

којих је остварено укупно 37 

размјена студената и наставника. 

 

Универзитет је пријавио три нове 

мреже, од којих је једна изабрана за 

реализацију, а двије као Umbrella 

мреже.  

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

 

Континуирано 

9.  Универзитет је током позива 

отвореног за пројекте 2018. године 

пријавио 26 Erasmus+ пројекта, од 

којих је одобрен један (1). 

 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

 

Континуирано  

10.  Универзитет је у 2018. години 

потписао 17 нових 

међуинституционалних уговора у 

програму Erasmus+, компонента 

кредитна размјена 

Универзитет у Бањој Луци, партнери Реализовано 

 

Континуирано 

11.  Реализовано је око 85 размјена 

студената и особља у оба смјера у 

програму Erasmus+, компонента 

кредитна размјена 

 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

 

Континуирано 

12.  Потписано је 18 уговора са другим 

високошколским институцијама 

Универзитет у Бањој Луци, партнери Реализовано 

Континуирано 

13.  Одржано 30 скупова, семинара и 

радионица, обука, презентација 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

14.  Одржан значајан број састанака са 

партнерима из земље и 

иностранства 

 

Ректорски тим, ОЈ Универзитета Реализовано 



15.  Одржана гостујућа предавања 

 

ОЈ Универзитета Реализовано 

16.  Сарадња у размјени информација са 

универзитетима, међународним 

организацијама, удружењима, 

центрима, амбасадама у Босни и 

Херцеговини и амбасадама Босне и 

Херцеговине у иностранству се 

континуирано наставља 

 

Универзитет у Бањој Луци Реализовано 

 

Континуирано 

17.  Дистрибуција информација о 

могућностима у домену 

међународне сарадње обавља се 

свакодневно са бројним партнерима 

из земље и иностранства. 

Поред дистрибуције информација, 

расписани су и реализовани 

конкурси за стипендије. 

Универзитет у Бањој Луци, донатори Реализовано 

 

Континуирано 

 


