
 
 

Сходно утврђеној Стратегији интернационализације на Универзитету „Бијељина“ 

и прокламованим стратешким циљевима и опредјељенима Сенат Универзитета је 

усвојио следећи АКЦИОНИ ПЛАН: 

 

Активност Начин извршавања 
Носилац 

извршавања 

Рок 

извршења 

Привођење крају 

текућих пројеката 

Реализација радних 

пакета и писање 

извјештаја 

Ангажовани 

тим/учесници 

пројекта 

2022. година 

Проширење сарадње 

са водећим научним 

институцијама у 

региону 

Потписивање 

билатералних споразума 

у оквиру научно-

техничке сарадње 

Центар за 

међународну 

сарадњу/Универзитет 

Континуирано 

Увођење нових 

студијских програма 

на Универзитету 

Припрема и рад на 

увођењу нових и 

савремених студијских 

програма (лиценцирање, 

акредитација) 

Универезитет Континуирано 

Настава на страном 

језику 

Припрема и увођење 

интернационалних 

предмета и предавача 

Универезитет Континуирано 

Пријем на 

школовање страних 

држављана изван 

ближег региона 

Стварање услова за 

извођење наставе на 

страном језику 

Универезитет Континуирано 

Увођење нових 

интернационалних 

студија другог и 

треће степена 

Припрема и рад на 

добијању лиценце, 

акредитације за почетак 

интернационалне наставе 

Универезитет Континуирано 

Међународна 

размјена 

наставника/предавача 

Слање позива и препрема 

за стране предаваче као и 

слање сопствених 

наставника у размјену 

Универезитет/Центар 

за међународну 

сарадњу 

Континуирано 

Увођење нових  

водова практичне 

наставе на 

студијским 

програмима 

Ширење практичне 

наставе у виду увођења 

нових ехнологија 

извођења 

Универезитет Континуирано 

Пренос стручног Стварање сарадње са Универезитет Континуирано 



знања у подручја 

ширег региона 

институцијама шире 

регије у сврху преношења 

стручног знања 

(потписани споразуми) 

Анимирање већег 

броја исељених лица 

са нашег продручја у 

трансфер знања 

Рад на повратку и 

укључивање наших 

исељеника у преношење 

знања у земље исељења 

Универезитет/Центар 

за међународну 

сарадњу 

Континуирано 

Остваривање 

заједничких 

студијски програма 

са Универзитетима у 

Европи и свијету 

Активно потписивање 

припадајућих споразума 

о извођењу заједничне 

наставе 

Универезитет Континуирано 

Повећање 

међународних 

резултата у научно 

истраживачком раду 

Универзитета 

Слање на обуку 

сопственог наставничког 

кадра као и 

популаризација њиховог 

рада у европским и 

свјетским оквирима 

Универезитет Континуирано 

Повећање размјене 

информација од 

значаја за трансфер 

знања и технологија 

Рад на успостављању 

јединствених/заједничких 

база са потребним 

привредним субјектима 

ближег и ширег региона 

Универезитет/Центар 

за међународну 

сарадњу 

Континуирано 

    

 

 

 

У Бијељини, 04.09.2020. године 

 

Број: 02-3342-14/20 

........................................................... 

Предсједник Сената  

Проф. др Милена Јеликић Станков 

 

 


