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Наставно веће Високе школе за пословну економију и предузетништво у Београду је 

процењивало постојећу Стратегију међународне сарадње и одлучио да је исту потребно 

иновирати и прилагодити  стварним потребама Институције, Тренутна Стратегија се 

односила на период 2015-2020 и ступила је на снагу 15.06.2015.године, те је Наставно 

веће дана 28.12.2021. године усвојило иновирану  

 

 

СТРАТЕГИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОСЛОВНУ  ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ЗА ПЕРИОД 2021-2028. ГОДИНЕ 

 

 

УВОД 

 

Овај документ представља иновирану и унапређену стратегију међународне сарадње у 

складу са свим потребама, новинама и променама у друштву у доба глобализације и 

промена које су под утицајем четврте индустријске револуције, a у циљу оснаживања 

процеса интернационализације и јачању способности Високе школе за пословну 

економију и предузетништво у Београду да постане модернија, успешнија, 

препознатљивија и друштвено одговорнија институција.  

 

Интернационализација је један од највећих изазова са којима се високо образовање 

суочава како у Србији тако и у целом свету, због чега је неопходно да овај процес буде 

правилно осмишљен, пратећи локалне и глобалне трендове и промене у друштвено-

економском и техничко-технолошком окружењу. 

 

Пратећи глобалне промене и трендове у високом образовању, у оквиру нове Стратегије 

међународне сарадње за 2021-2028. годину, Висока школа за пословну економију и 

предузетништво у Београду ће бити усмерена да својим активностима континуирано 

промовише инклузивност и различитост, еколошку одрживост и дигитално образовање 

кроз коришћење финансијске подршке у оквиру програма финансираних кроз Еразмус+, 

али и из сопствених ресурса (материјалних, нематеријалних, наставног и ненаставног 

особља). Ради унапређења интернационализације и институционалног развоја Високе 

школе за пословну економију и предузетништво у Београду, током спровођења и 

реализације пројеката мобилности, у оквиру нове стратегије, пажња ће бити фокусирана 

на подршку учесницима са смањеним могућностима, промовишући једнаке могућности и 

приступ за све, инклузију, различитост и правичност у свим активностима. Такође, фокус 

ће бити усмерен и на активностима које укључују одрживе видове транспорта и 

одговорније понашање, као и на активностима које промовишу унапређену координацију 

дигиталног образовања (нова Erasmus + App - Ерасмус+ мобилност у једној апликацију) 

и Еразмуса без папира (Erasmus without paper - EWP). 

 

У 2021. години унапредили смо и студијски програм Високе школе за пословну 

економију и предузетништво у Београду, који је усмерен ка стицању знања која ће 



квалификовати студенте за послове нове генерације, односно промене и новине које су 

последица четврте индустријске револуције и друштвено одговорног пословања, а за које 

се траже унапређене вештине и способности за управљање системима који поседују 

развијен висок степен дигитализације, уз истовремено подстицање и фокусирање на 

одрживи развој, социјалну економију и предузетништво, заштиту маргинализованих и 

недовољно заступљених група становништва и заштиту животне средине, а све то кроз 

способност креативне интеграције знања и праксе. Кроз процес интернационализације, 

образовањем студената на основним и мастер студијским програмима, Висока школа за 

пословну економију и предузетништво жели да континуирано и активно учествује у 

стварању интегрисанијег и инклузивнијег европског друштва. Наш циљ је да изградимо 

и оснажимо људске потенцијале припремајући младе академске стручњаке да се 

успешно запосле у било које време и у било којој земљи Европске уније, као и земљама 

из региона које окружују Европску унију. У ту сврху намеравамо да активно учествујемо 

у међународним програмима размене студената који омогућавају студентима да стекну 

додатне вештине, као и да их припремамо за већу мобилност на европском тржишту 

рада. Подстичући студенте који нису из Србије да студирају на нашој институцији, 

желимо не само да помогнемо локалном тржишту рада у циљу унапређења знања, 

искуства и пословних компетенција запослених, већ и да помогнемо у изградњи људских 

потенцијала са партнерским земљама. С обзиром да је додатна вредност 

интернационализације боље разумевање заједничких култура, као и верских, етничких и 

националних група, на овај начин друштва добијају могућност „разбијања“ стереотипа и 

изградње нових чврстих односа. Такође, Висока школа за пословну економију и 

предузетништво намерава побољшати академску размену наставног особља 

проналажењем и дугорочним одржавањем односа са партнерским институцијама 

(гостујућа предавања, учешће на међународним конференцијама и пројектима), што ће 

такође допринети развоју професионалних компетенција професора, чиме се повећава 

квалитет наставног процеса и студијских програма. На основу наведених ствари, али и 

досадашњег искуства са Еразмус+ програмом, намеравамо да развијамо и унапређујемо 

сарадњу са одређеним институцијама у циљу јачања постојећих веза и успешније 

међународне сарадње са земљама ЕУ и земљама Западног Балкана.   

 

Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду сматра међународну 

сарадњу улагањем у будућност због чега у потпуности поштује и примењује начела 

међународне сарадње у свом свакодневном раду и активностима: промовише 

инклузивност и различитост, еколошку одрживост, дигитално образовање, 

транспарентност и једнакост; и пружа системску подршку мобилности наставног особља 

и студената, као и унапређењу научно-истраживачког рада и подизања нивоа друштвене 

одговорности институције. С обзиром да интернационализација подразумева стицање и 

размену знања, искуства и добре праксе, подизање свести о овим темама међу свим 

учесницима међународне сарадње, кроз наставне и ненаставне активности, представља 

основни циљ унапређене Стратегије међународне сарадње Високе школе за пословну 

економију и предузетништво у Београду за период 2021 – 2028. године. 



Основи циљеви и активности које ће довести до реализације међународне сарадње и 

унапређења исте Високе школе за пословну економију и предузетништво могу се 

исказати у следећем: 

 Укључивање Високе школе за пословну економију и предузетништво у токове 

међууниверзитетске сарадње са Универзитетима и Високим школама у Европи и 

региону; 

 Повећање мобилности студената, наставног и административног особља; 

 Учешће Високе школе  за пословну економију и предузетништво у међународним 

програмима и пројектима у области високог образовања са акцентом на Еразмус+ 

програм: Жан Моне програм, Е-learning, Програми кредитне мобилности, као и на 

Хоризонт (Horizon) и др. 

 Оспособљавање студената и наставног особља да ради и делује у 

мултикултуралној и мултијезичкој средини 

 Промоција интернационализације и њене користи за студенте, административно и 

наставно особље; 

 Обезбедити интернационализацију студијских програма; 

 Праћење трендова у области интеринституционалне сарадње; 

 Континуирано праћење конкурса и могућности аплицирања за учешће на 

међународним програмима и пројектима; 

 Учешће на међународним конференцијама уз подстицање и информисање учешћа 

настаног особља и студената Високе школе за пословну економију и 

предузетништво на истим; 

 Закључивање уговора о интеринституционалној сарадњи са Универзитетима и 

Високим школама у региону; 

 Одржавање контакта са другим високошколским установама и Универзитетима у 

Србији. 

 Промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског 

учешћа у друштву; 

 Промовисање еколошке одрживости и дигиталног образовања; 

 Ангажовање већег броја гостујућих домаћих и страних предавача на Високој 

школи за пословну економију и предузетништво, као и омогућавање професорима 

са Високе школе за пословну економију и предузетништво да одрже наставу на 

иностраном Универзитету; 

 Припрема за прелазак на Еразмус без папира (Erasmus without paper - EWP). 

 Веће учешће у коорганизацији међународних конференција са партнерским 

институцијама. 

Након пажљиве анализе постигнутог и жељеног, као и пратећи глобалне промене и 

трендове у високом образовању, овај документ представља разумевање рада на 

интернационализацији које је до сада учињено и које преостаје да се уради. 

        

 

       Проф.др Гордана Ђорђевић 


