
Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Истражи могућности за студентску
и мобилнoст запослених у оквиру
Circle U. алијансе

Ова брошура има за циљ да 
студентима и запосленима 
пружи кратак преглед 
партнерских универзитета 
и оквиру Circle U. мреже, 
укључујући и основне 
информације о мобилности 
и другим приликама за 
академско усавршавање 
унутар саме Алијансе. За 
детаљније информације о 
партнерским универзитетима, 

њиховим земљама, пријавним 
процедурама, битним роковима, 
трошковима живота у 
градовима-домаћинима, као и 
најважнијим контактима за сва 
додатна питања и недоумице, 
позивамо вас да прочитате 
информације доступне на 
званичном сајту Circle U. 

www.circle-u.eu

Да ли знаш
где ћеш провести 
наредни семестар?

Коме је брошура намењена?

https://www.circle-u.eu/


Универзитет у Ослу основан 
је 1811. године, као први 
универзитет у Норвешкој. Данас 
је највише рангирана образовна 
и истраживачка институција у 
овој земљи. Са пет добитника 

Нобелове награде, Универзитет 
у Ослу има позицију 
пионира у истраживању 
и научним открићима. 
Као три приоритетне, 
интердисциплинарне области 
на Универзитету у Ослу, које за 
циљ имају јачање заједничког 
истраживачког рада и 
образовања, издвајају се оне у 
области Енергије, Медицинских 
наука, као и тзв. Нордијски 
модел, које се истовремено 
баве трима димензијама 
одрживости: биосфером, 
економијом и друштвом.

Универзитет у Ослу нуди 
студијске програме на 8 
факултета: Теологија, Право, 
Медицина, Хуманистика, 
Математика и природне науке, 
Стоматологија, Друштвене науке 
и Образовање. Студенти на 

Универзитету у Ослу могу да уче 
од најбољег академског особља 
у земљи и да буду део модерног 
универзитета који спроводи 
интензивна истраживања. Са 
широком лепезом курсева 
који се изводе на енглеском 
језику, Универзитет у Ослу 
постао је веома примамљива 
дестинација за све већи број 
интернационалних студената.

Иако Осло, главни град 
Норвешке, државе која је 
рангирана као „најбоља земља за 
живот” у извештају Уједињених 
нација о друштвеном развоју, 

представља компактан 
град, архитектура Баркода, 
Шувхолмена, Куће опере, Музеја 
Аструп Фернли и Мунковог 
музеја и Јавне библиотеке 
Осло, дају овом граду нови, 
урбани изглед. Ресторани са 
Мишленовим звездицама, 
улична храна, простор за 
заједнички рад, кафа светског 
ранга, светски брендови и 
природа доступна на неколико 
корака од асфалта, дају Ослу 
јединствен урбани квалитет. 

Драги студенти и академско 
особље,

Добродошли у Circle U.!

Састављена од универзитета 
из седам европских зеамаља, 
Circle U. алијанса посвећена 
је томе да до 2025. године 
створи инклузивни и 
интердисциплинарни европски 
универзитет, са фокусом на 
истраживачком раду, где ће се 
студенти и запослени осећати 
као код куће где год да крену и 
где ће партнери из академске 
заједнице, цивилног друштва, 
пословног и јавног сектора 
заједнички радити на развијању 
компетенција и решавању 
глобалних изазова.

Полазећи од идеје да култура и 
знање уједињују Европску унију 
и да је вишејезичност предност 
Европе, стекли су се услови да 
се формира мрежа европских 
универзитета и на тај начин 
реализује идеја иницијативе 
Европски универзитети.
 
Главни циљеви ове иницијативе 
јесу промоција заједничких 
европских вредности и 
учвршћивање европског 
идентитета, као и омогућавање 
међународне конкурентности 
и атрактивности европских 
универзитета.

Вођена овом идејом, Circle U. 
алијанса даће оквир за појачану 
сарадњу у чијем центру је сам 
студент, уз посвећеност учешћу 
што већег броја кандидата и 
њиховој инклузији. Наш циљ 
је да олакшамо и омогућимо 
одлазак на академску размену, 

уз могућност за студирање и 
рад на најмање два европска 
језика, на тај начин стварајући 
додатне могућности за сарадњу 
и постављајући темеље за још 
чвршће академско партнерство. 
У годинама које долазе, 
Circle U. ће бити полигон за 
развијање нових концепата у 
високом образовању и научно-
истраживачкој сарадњи, у складу 
са константним усавршавањем 
кадрова у оквиру концепта 
целоживотног учења.

Алијанса ће поставити 
заједничку Circle U. образовну и 
истраживачку инфраструктуру 
како би ангажовала знање у 
циљу остваривања напретка и 
допрпинела одрживом друштву 
и биосфери. Ово ће омогућити 
студентима и особљу да с једне 
стране заједнички стварају 
знање и решења са унутрашњим 
чиниоцима, односно да се 
ангажују на креирању и развоју 
различитих политика са 
спољашњим чиниоцима, с друге. 
Неопходна инфраструктура 
састоји се од четири платформе 
које служе за ангажовање знања 
у циљу остваривања напретка: 
Интердисциплинарни центри 
знања, Отворена школа јавне 
управе, Think and Do Thank 
на тему будућности високог 
образовања и иницијативе у 
области одрживих иновација 
које воде сами студенти. 
Програм Академских катедри 
омогућава јаке и одрживе 
иницијативе истовремено 
међусобно повезујући ове 
платформе.

www.circle-u.eu 

Орхус универзитет је 
динамична, модерна 
високошколска установа 
изразито интернационалног 
карактера. Основан 1928. 

године, данас представља 
државни универзитет од 
међународног значаја који 
покрива широк спектар 
истраживачких области. 
Константно рангиран као један 
од најбољих универзитета 
у свету (69. позиција на 
Шангајској листи, међу првих 
сто најбољих универзитета у 18 
од 48 области према рангирању 
QS), Орхус универзитет нуди 
више од 50 студијских програма 
на енглеском језику на нивоу 
основних и мастер студија, док 
су сви програми на докторским 
студијама на енглеском језику. 
Данци су недавно рангирани као 
најбољи нематерњи говорници 
енглеског језика на свету према 
Индексу познавања енглеског 
језика (EPI), тако да се страни 
студенти у Данској осећају 
добродошло од првог дана.

Као страни студент на Орхус 
универзитету, постаћете део 
заједнице коју чини преко 
4000 академских грађана који 
представљају више од 120 
нација. Наставно окружење 
је неформално, а отворене и 
критичке дискусије између 
студената и професора стварају 
узбудљиву и динамичну 
академску атмосферу.
 
Иако мала по величини, 
Данска има богату културу, 
гастрономију и обалу, а 
надалеко је чувена по чистоћи 
и безбедности. Орхус се по 
томе не разликује од остатка 
Данске. Као други највећи град 

у земљи, познат је по својој 
лепој и модерној архитектури, 
младалачком духу и бројним 
музичким фестивалима. Негује 
високе кулинарске стандарде и 
нуди светски познате атракције 
као што су Тиволи, Мала сирена 
и Леголенд, да наведемо само 
неке од њих. 

Следећи визију Вилхелма 
фон Хумболта о стварању 
новог типа универзитета, 
1810. године основан је alma 

mater пруских универзитета. 
Универзитет Хумболт је први 
универзитет који је увео 
јединство у истраживање и 
подучавање, подржавши идеал 
истраживања без ограничења 
и који је понудио свеовухватно 
образовање својим студентима. 
Преко 200 година касније, 
Хумболтов универзитет у 
Берлину и даље наставља 
да буде центар изврсности 
истраживања и предавања. 
Име Универзитета Хумболт 
добро је познато широм света, 
а захваљујући међународно 
признатим дипломама, његовим 
дипломцима отворена су сва 
врата.

Поред академских, Универзитет 
Хумболт нуди велики избор 
ваннаставних активности – на 
кампусу је доступно скоро 100 

различитих спортова; Језички 
центар нуди велики избор 
курсева, укључујући знаковни 
језик; додатно саветовалиште 
и различити типови подршке 
студентима пружају правну, 
социјалну и психолошку 
подршку. Организована је брига 
о деци на кампусима Мите и 
Адлерсхоф како би се пружила 
подршка младим родитељима 
током студија. 

Уз академски рад, студенти 
имају прилику да широм 
Берлина учествују и уживају 

у атракцијама на отвореном, 
као што су Бранденбуршка 
капија, Checkpoint Charlie, Музеј 
холокауста, Источна страна, 
Рајхстаг или највиша зграда у 
Немачкој на Александерплацу 
– Берлински ТВ торањ, Острво 
музеја... потребно је само 
препустити се граду и читавој 
земљи  – пешке, са воде или 
на бициклу – и призори ће се 
заувек усадити у ваше памћење!

Смештен у срцу централног 
Лондона, Кингс колеџ се 
простире на пет лондонских 
кампуса и представља једну 
од највећих високошколских 
институција у Великој 
Британији, са бројним 

факултетима. Тренутно је 
рангиран као четврти у Великој 
Британији по могућности за 
запошљавање (према Тајмсовом 
рангирању универзитета 
по глобалној могућности за 
запошљавање из 2020. године), 
налази се на 9.  месту у Европи, 
и 7. месту у Великој Британији 
према оцени услова за учење и 
истраживање, истраживачком 
утицају, приходу и међународној 
перспективи (Тајмсово 
рангирање универзитета у 
свету за 2022. годину). 

Основан је 1829. године, са 
29.000 студената из преко 
150 земаља и више од 185.000 
алумниста широм света, Кингс 
Колеџ је повезан са људима 
и организацијама у Лондону 
и читавом свету – од владе, 
пословног сектора и индустрије, 
до добротворних организација, 
спорта и културе. Овај 
универзитет пружа могућности 

студентима да примене своје 
знање у реалном окружењу 
широм престонице, подстичући 
их да постану они који ће 
решавати проблеме будућности. 
Кингс Колеџ се састоји од девет 
факултета: Хуманистичке науке; 
Пословна школа, Друштвене 
науке и јавне политике, Право, 
Природне науке, математика и 
инжењерство, Стоматологија и 
ОРЛ и максилофацијалне науке, 
Сестринство, акушерство и 
палијативна нега, Психијатрија, 
психологија и неурологија, 
Биолошке науке и медицина. 

Званично најбољи град за 
студенте на свету према QS 
листи најбољих градова за 
студенте из 2022. године, 
Лондон је неодвојиви део 
искуства које нуди Кингс 
Колеџ. Са централним 

Лондоном као кампусом, 
имаћете приступ галеријама, 
музејима, библиотекама 
и академским ресурсима 
светског ранга, као и чувеним 
знаменитостима, позориштима, 
спортским догађајима, 
ресторанима и ноћном животу 
које престоница нуди.

У срцу глобалне мреже 
знања и иновације, 
Универзитет у Паризу је 
водећи мултидисциплинарни 
универзитет у Француској. 
Покрива широки спектар 

дисциплина, нудећи 
најсвеобухватније и 
најамбициозније програме на 
свету. Универзитет у Паризу 
је нераздвоји део истоимене 
метрополе, са свешћу о својој 
позицији и мисији, отворен 
за младе и за знање. 

Универзитет у Паризу има 
амбицију да буде један од 
водећих универзитета и надаље 
развија свој изузетан потенцијал 
као одговор на изазове које 
носи друштво сутрашњице. 
Са међународно признатом 
позицијом, као и стратешки 
развијаним портфолиом 

академских партнера широм 
света, Универзитет у Паризу 
нуди својим студентима 
најсавременије и иновативне 
програме у следећим областима: 
Уметност, Хуманистика и 
језици, Друштвене и економске 
науке, Наука и технологија, 
Медицина, Стоматологија, 
Фармакологија и Сестринство. 

Будимо искрени, Париз је 
један од најлепших градова на 

свету! Стапање са културом је 
лако: културу је могуће наћи 
дословно на свом прагу. Лувр, 
Центар Жорж Помпиду, Дом 
инвалида – листи нема краја. 
А онда су ту храна и језик – 
француски! Страни студенти 
могу знатно да унапреде свој 
француски, а препоручују им се 
и часови - интензивни курсеви 
или курсеви у току семестра.

Католички универзитет у 
Лувану обезбеђује образовање 
највишег могућег квалитета за 
више од 30.000 студената, при 
чему је иновативност водећи 

принцип свих активности, 
како у настави, тако и у 
истраживању, а предност се 
даје окружењу које подстиче 
научну креативност, као и 
комерцијални развој откића. 

КУ Луван нуди курсеве на 
14 факултета, из области 
здравља, науке и технологије, и 
хуманситике. Настава се одвија 
на француском и енглеском 
језику. У понуди су и класични 
и интензивни припремни 
курсеви из француског 
за стране студенте, док се 
Еразмус+ студентима пружа 
могућност похађања он-лајн 
наставе пре почетка академске 
године. Смештен на 30 км од 
Брисела, град је основан је од 
стране Универзитета у Лувану 

1971. године и један је од 
најмлађих  градова у Европи. 
Окружен сеоским пределима 
са културним, забавним, 
спортским, рекреативним и 
трговинским садржајима и 
местима, Луван пружа изврсне 
услове за живот и рад. 

КУ Луван нуди различите 
видове подршке како би особљу 
и студентима био омогућен 
пријатан боравак у граду. Неке 
од погодности које универзитет 
нуди јесу и 5725 опремљених 
стамбених јединица на неколико 
локација, здрави, избалансирани 
оброци осмишљени у 

сарадњи са нутриционистом 
у универзитетском ресторану, 
пропусница за запослене 
или бесплатна „културна 
пропусница” која, у сарадњи 
са око 100 партнера, омогућава 
бесплатно или приступачно 
присуство културним 
манифестацијама.

Универзитет у Београду је 
најстарији универзитет у 
Србији. Oснован 1808. године, 
данас  представља једну од 
највећих и глобално најбоље 
рангираних високошколских 
институција у југоисточној 
Европи и медитеранској регији. 
Универзитет у Београду се од 
2013. године константно налази 

на Шангајској листи најбољих. 
У одређеним областима 
рангиран је међу најбољим 
универзитетима на свету.  

Универзитет у Београду 
је мултидисциплинарни 
универзитет, који чине 31 
факултет и 11 института. 
Нуди 371 студијских програма 
(укључујући и програме 
на енглеском језику) који 
покривају све области 
инжењерства, природних, 
медицинских и друштвено-
хуманистичких наука. 

Универзитет у Београду негује 
веома дугу традицију академске 

и културне размене и до 
сада је успоставио сарадњу 
са више од 500 академских 
институција широм света. 
Страни студенти имају прилику 
да похађају интензивни курс 
српског језика у случају да 
желе да студирају на неком од 
програма на српском језику.

Београд је изузезно динамичан 
и отворен град који има 
репутацију културног 
средишта региона, те центра 
забаве и ноћног живота. Нуди 
незаборавно искуство на 
отвореном или у затвореном 
простору током целе године, чак 
и најзахтевнијим љубитељима 
ноћног живота. Близина 

централно- и источноевропских 
престоница као што су Рим, Беч, 
Будимпешта, Загреб, Букурешт 
и Атина, као и приступачни 
трошкови живота, чине га 
одличним избором за младе 
људе који желе да стекну 
висококвалитетно образовање, 
живећи у динамичној 
европској метрополи.
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уметнички
примамљив
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зелен
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савременост
историја 
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култура
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изврсност 
истраживање
и настава
иновација
једнакост
космополитизам

Лондон
свет
услужност
истраживање
образовање

конкурентан
инклузиван
иновативан
интернационалан
европски

мултидисциплинаран
напредан 
дигиталан
интернационално 
утицајан 
шестовековни

традиција
изврсност
разноликост
међународни 
карактер
истраживање

Circle U. тежи томе да прошири круг 
могућих учесника у мобилности и да 
омогући бољу инклузију одређених група. 
Уколико припадате категорији учесника 
са смањеним могућностима за учешће у 
мобилности, молимо вас да се обратите 
одговарајућој служби Универзитета у 
Београду, како бисте проверили услове 
за пријаву и доступну подршку.

Ова брошура је настала као исход активности 2.9 у оквиру
Радног пакета 2, Радне групе 2.4 овог Пројекта.

 
www.circle-u.eu 
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