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ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 



ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 

• Фондација Темпус основана је у октобру 2002. 

године као организација која је пружила оквир 

за успостављање канцеларије за Темпус 

програм модернизације високог образовања. 

 

• Од 2007. године почела је да промовише 

програм Еразмус Мундус, његове заједничке 

студијске програме и стипендије за студенте, 

наставнике и остале запослене на 

високошколским институцијама.  
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ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 

 

• Од 2009. године, Фондација Темпус је задужена 

за промоцију програма Жан Моне.  

 

• У 2010. години почиње организовање 

консултација за студенте у вези са 

могућностима добијања стипендије за одлазак 

на мастер или докторске студије као и одлазак 

на размену. 
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ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 

 

• Од 2011. године Фондација Темпус је задужена и 

за Програм за целоживотно учење, којим су 

обухваћени и предуниверзитетски нивои 

образовања.  

 

• Почев од 2013. године, у оквиру Фондације 

Темпус основан је и национални Euroguidance 

центар као део Европске мреже за подршку 

каријерном вођењу и саветовању, којој је Србија 

приступила исте године. 
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ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 

 

• Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна 

за спровођење компоненте образовања у 

оквиру великог програма Еразмус+ за 

образовање, младе и спорт.  

 

• Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија 

задужена за спровођење програма CEEPUS, 

средњеевропског програма за размену 

студената и наставног особља. 
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ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС 

 

• Након што су у јулу 2016. године започете 

припремне мере за пуноправно учешће Србије 

у овом програму, Фондација Темпус је постала 

задужена и за спровођење омладинске 

компоненте овог програма. 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

 

• Еразмус+ је програм Европске уније који 

обезбеђује финансирање пројеката за 

сарадњу у три области: образовање, млади и 

спорт.  

 

• Укупна средства намењена Еразмус+ програму 

за цео период износе 14,7 милијарди евра, а 

планирано трајање програма је до 2020. године. 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

 

• Институције и организаије које могу 

пуноправно  да учествују у Еразмус+ програму 

морају да припадају 

тзв. програмским земљама (све земље Европске 

уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, 

Норвешка и Турска), док су поједини делови 

програма отворени и за учеснике из 

тзв. партнерских земаља међу којима је и 

Србија (укључујући и друге земље у суседству 

Европске уније и све земље света). 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

 

• Програм Еразмус+ се састоји од три кључне 

активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – 

Жан Моне и Спорт.  

 

• Институције из Србије могу да учествују у 

одређеним врстама пројеката у сваком од три 

дела програма Еразмус+. 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

• Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су 

пројекти мобилности зарад учења и стицања 

нових вештина.  

• Они подразумевају: 

• мобилност студената и запослених на 

високошколским установама, 

• мобилност наставног/ненаставног особља 

предшколских и школских установа, мобилност 

наставног/ненаставног особља и ученика 

установа и организација у области стручног 

образовања и обука, и 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

 

• мобилност наставног/ненаставног особља 

установа и организација у области образовања 

одраслих које не спадају у стручно образовање. 

 

• Циљеви пројеката мобилности су бројни: 

држање наставе, похађање обуке, обављање 

приправничког стажа, признавање стечених 

ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина 

и професионално усавршавање. 
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

• Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су 

пројекти институционалне сарадње за 

иновативност и размену добрих пракси.  

 

• Они подразумевају институционалну сарадњу 

програмских и партнерских земаља која се 

може остварити кроз пројекте изградње 

капацитета у високом образовању, пројекте 

стратешких партнерстава, савеза знања и 

савеза секторских вештина.  
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ПРОГРАМ ЕРАЗМУС+ 

 

• Циљ ових пројеката је допринос модернизацији 

и јачању системског одговора образовања, 

обука и младих на изазове савременог доба – 

незапосленост, економску стабилност и раст и 

активно учешће у демократском животу. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

• Препоручени линкови 

 

• Фондација Темпус 

• eTwinning 

• Eurogudiance 

• Europass 

• EPALE 
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http://erasmusplus.rs/category/obrazovanje/?tag=skole-i-predskolske-ustanove
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://www.euroguidance.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/epale/en

