
„Јачање интернационализације у високом образовању БиХ” 
 
 
На Економском факултету Универзитета Источно Сарајево у Брчком 03.04.2019. godine одржана је дводневна 
завршна конференција међународног пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању БиХ” који је 
током три године реализован на осам јавних универзитета у БиХ. 
 

 
 
Резултати који су остварени на овом пројекту који је финансиран из програма Еразмус плус су анализа стања 
интернационализације и признавања квалификација у јавном високом образовању, израда стратегије за 
интернационализацију и модела за признавање квалификација и његово усвајање на универзитетима.  
Конференцији је присуствовао и градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић који је нагласио да је Дистрикт 
заинтересован за унапређење квалитета високог образовања.  



 
„Свјесни смо да озбиљног напретка не може бити без укључивања академске заједнице и подршке из тог сегмента. 
Ми овдје имамо жељу да у перспективи градимо и свој властити јавни универзитет, али док се то не деси 
заинтересовани смо за сарадњу са свим универзитетима који постоје и егзистирају на овом подручју и разговарамо 
о унапређењу квалитета наставе, нарочито о увођењу нових студијских програма који ће пратити савремене 
трендове. Управо ова конференција понудиће смјернице како наступати у наредном периоду“, казао је Милић.  
Шеф Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ Сенад Османовић честитао је Економском факултету на 
организацији данашњег догађаја који је значајан за развој квалитета високог образовања.  
„Присуство великог броја делегација из Европске уније и земаља окружења потврђује чињеницу квалитета 
Економског факултета, али и чињеницу опредијељености Владе Брчко дистрикта БиХ за оснивање јавног 
универзитета. Напоменућу да је ове године у буџету издвојено 30.000 конвертибилних марака за израду елабората, 
такође, препреке које су биле у раду постојећих високошколских установа на овом подручју су отклоњене тако да 
смо успјели створити амбијент за ширење и развијање високог образовања. Имамо географски положај, а имамо 
и политички положај да можемо остварити значајне резултате“, казао је Османовић.  
Декан Економског факултета у Брчком Срђан Лалић казао је да се нада да ће завршетак конференције бити 
позитиван и на корист свих државних универзитета у БиХ.  
„Конкретно за наш факултет, а вјерујем и за све остале факултете који егзистирају на простору БиХ у интересу је 
развој студијских програма. Повезивање нашег факултета са другим престижним факултетима из ЕУ и креирање 
модерних студијских програма је на задовољство наших будућих студената, а вјерујем да ћемо у блиској 
будућности бити и свједоци гдје ће се на факултету изводити један студијски програм на енглеском језику“, казао 
је Лалић.  
Координатор пројекта „Јачање интернационализације у високом образовању БиХ” Герт де Лепелер казао је да ће 
на конференцији бити приказана интеграција интернационалних политика у оквиру стратегија јавних универзитета 
у БиХ и значај комплетног процеса интернационализације за стратешки развој универзитета у БиХ.  



Он је истакао да је развијен и модел признавања дипломе за људе који долазе на краћи или дужи боравак у 
иностранство који је потпуно у складу са Лисабонском конвенцијом о признавањима диплома и који је усвојен на 
нивоу свих универзитета и министарстава у БиХ.  
Поред представника Брчко дистрикта БиХ дводневној конференцији присуствовали су и представници Делегације 
Европске уније у БиХ, представници пројекта, представници универзитета у БиХ као и представници приватних 
високошколских установа.  
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