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Erasmus Mundus External Cooperation Window - EM ECW  

 
 

Erasmus Mundus External Cooperation Window - EM ECW подразумева 

међународну сарадњу кроз мобилност студената и особља у области високог 

образовања. Програм је покренуо Биро за координисање европске помоћи 

(AIDCO), а реализује га Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику 

и културу (EACEA). Циљ програма Erasmus Mundus External Cooperation Window 

(EM ECW) је да се постигне боље разумевање и узајамно обогаћивање између 

Европске уније и трећих земаља у области високог образовања путем размене 

људи, знања и вештина. Тренутно су актуелна два EM ECW пројекта у сарадњи са 

Унивезитетом у Београду. То су пројекти: Basileus и JoinEU-SEE.  

 

 

BASILEUS  
(Balkans Academic Scheme for the Internationalization of Learning in cooperation with 

EU universities) 

 

Basileus пројекат (један од EM ECW програма одобрених од стране Европске 

комисије) обезбеђује финансирање академске мобилности из земаља Западног 

Балкана у земље ЕУ и обрнуто. Партнерство у оквиру Basileus пројекта обухвата 8 

ЕУ универзитета и 12 универзитета из региона Западног Балкана:  

 

Универзитети у ЕУ и земљама кандидатима:  

Универзитет у Генту, Белгија - координатор  

Универзитет у Ници Sophia Antipolis, Француска  

Универзитет у Лунду, Шведска  

Универзитет у Риму La Sapienza, Италија  

Универзитет у Хајделбергу, Немачка  

Универзитет у Љубљани, Словенија  

Универзитет Св. Климент Охридски у Софији, Бугарска  

Универзитет у Загребу, Хрватска  

 

Универзитети Западног Балкана:  

Универзитет Фан с. Ноли, Корче, Албанија  

Универзитет у Скадру, Албанија  

Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина  

Универзитет Св. Кирил и Методије у Скопљу, Македонија  

Универзитет Св. Климент Охридски у Битољу, Македонија  

Универзитет Југоисточне Европе у Тетову, Македонија  

Универзитет у Приштини, Косово (по резолуцији 1244)  

Универзитет у Црној Гори, Црна Гора  

Универзитет у Београду, Србија  



Универзитет у Крагујевцу, Србија  

Универзитет у Нишу, Србија  

Универзитет у Новом Саду, Србија  

 

Пројекат се финансира из програма Европске комисије Erasmus Mundus External 

Cooperation Window Program и представља први пројекат мобилности у региону 

овог обима.  

 

У којим академским дисциплинама?  

Пројекат Basileus је отворен за мобилност у свим академским областима.  

 

За кога је отворен пројекат BASILEUS?  

Студенти и наставно и административно особље свих партнерских универзитета, 

како из земаља Западног Балкана тако и земаља ЕУ могу се пријавити за 

стипендије. 

Основне студије: 6 или 10 месеци периода мобилности  

Дипломске (мастер) студије: 6 или 10 месеци периода мобилности  

Докторанти: 6 или 10 месеци периода мобилности  

Постдокторанти: 10 месеци периода мобилности  

Наставно особље (настава, обука и истраживање): 1 месец периода мобилности  

Административно особље: 1 месец периода мобилности  

 

Стипендија подразумева: 

 

1.000 – 1.800 евра месечно за студенте у зависности од тога да ли иду на основне, 

мастер, докторске или постдокторске студије. 

 

2.500 евра за месец дана за наставно и административно особље. 

 

Једна бесплатна повратна авионска карта. 

 

Здравствено осигурање за све време боравка у иностранству.  

 

Како се пријавити?  

 

Студенти и особље се пријављују ONLINE на адресу:  www.basileus.ugent.be   

 

Сви заинтересовани би требало редовно да проверавају овај сајт како би на време 

били информисани о позивима за пријављивање и роковима за подношење 

конкурсне документације. Информације о универзитетима могу се пронаћи на 

њиховим интернет страницама. За додатна питања о самом програму можете се 

обратити и: 

 

Секретеријату Basileus пројекта на basileus@ugent.be 

 

Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Београду на 

basileus@rect.bg.ac.rs 

 

 

JoinEU-SEE 
 

JoinEU-SEE је пројекат налик пројекту Basileus, такође обезбеђује финансирање 

академске мобилности из земаља Западног Балкана у земље ЕУ и обрнуто. 



Партнерство у оквиру JoinEU-SEE пројекта обухвата 10 ЕУ универзитета и 9 

универзитета из региона Западног Балкана:  

 

Универзитети у ЕУ и земљама кандидатима:  

Универзитет у Грацу, Аустрија – координатор 

Универзитет у Лувену, Белгија 

Масарик Универзитет, Брно, Чешка Република 

Технички Универзитет у Анкари, Турска 

Универзитет у Болоњи, Италија 

Универзитет у Гранади, Шпанија 

Универзитет у Гронингену, Холандија 

Универзитет Летоније, Летонија 

Универзитет у Турку, Финска 

Универзитет у Вилнусу, Литванија 

 

Универзитети Западног Балкана:  

Универзитет Св. Ћирило и Методије у Скопљу, БЈР Македонија 

Универзитет у Београду, Србија 

Универзитет Црне Горе, Црна Гора 

Универзитет у Мостару, Босна и Херцеговина 

Универзитет у Новом Саду, Србија 

Универзитет у Приштини, Косово (по резолуцији 1244)  

Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина  

Универзитет у Тирани, Албанија  

Универзитет у Тузли, Босна и Херцеговина  

 

Како се пријавити?  

 

Студенти и особље се пријављују ONLINE на адресу: www.joineusee.eu  

 

На овој адреси под опцијом контакти могу се пронаћи контакте особе за сваки 

Универзитет, такође се ту налазе и општи подаци за сваки од Универзитета који 

учествује у пројекту. 

 

 

S4WB.eu – Стипендије ЕУ за Западни Балкан ( www.s4wb.eu ) 

 

Дана 7. децембра 2009. године, покренут је претраживач стипендија Европске 

Уније за студенте из земаља Западног Балкана. S4WB.eu пружа широк спектар 

инфромација о многобројним стипендијама за студенте и истраживаче Западног 

Балкана, и пружа информације о финансијској помоћи за основне студије, мастер, 

магистарске и докторске. База података обухвата седамнаест области студија у 

тридесет и три земље у целој Европи (ЕУ и ЕФТА земље). 
 

Образовање је кључни допринос у европским интеграцијама. Тако база података 

омогућава студентима Западног Балкана да лако дођу до структурираних 

информација о могућностима студирања у иностранству, укључујући и 

информације о финансирању. Стипендије ће студентима Западног Балкана 

омогућити да стекну искуство живљења и студирања у другом културном 

окружењу, искуство које ће они после донети у своју домовину.  

 

Овај сајт је развијен од стране SPARK-a i финансиран је од стране белгијске 

Фондације Краљ Бодуен (КБФ) ради промовисања мобилности студената у 

региону Западног Балкана.  


