
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Канцеларија за међународну сарадњу 

У складу са Стратегијом интернационализације Академије струковних студија 

Западна Србија, основни циљ Канцеларије за међународну сарадњу је пружање доприноса 

подизању квалитета образовања кроз успостављање и развијање међународне сарадње 

како са високошколским установама, тако и са привредним организацијама. 

Свесни значаја улоге коју укључивање међународне димензије у високошколско 

образовањe има у професионалном развоју запослених и развоју компетенција студената у 

складу за захтевима међународног тржишта рада, чланови Канцеларије за међународну 

сарадњу настоје да подстичу и промовишу учешће запослених и студената у пројектима 

међународне размене, као и да прате конкурсе, припремају предлоге пројектних пријава и 

учествују у реализацији пројеката од општег значаја за развој Академије. 

Канцеларија за међународну сарадњу је уједно задужена и за промовисање 

међународних активности Академије на научним и другим скуповима. 

Чланови Канцеларије за међународну сарадњу су: 

 

Одсек Ужице 

Ивана Маринковић, мастер професор језика и књижевности 

Руководилац Канцеларије и институционални Еразмус+ координатор  

Имејл: ivana.marinkovic@vpts.edu.rs 

- комуникација са Националном агенцијом и Извршном агенцијом за образовање, 

аудиовизуелну политику и културу, 

- успостављање контаката са високошколским установама и привредним субјектима 

у иностранству, 

- припрема билатералних уговора о сарадњи, које потписује председник Академије, 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање лингвистичке и 

административне подршке приликом припреме пројектних пријава и реализације 

пројектних активности, 

- подношење пројектних пријава за програме међународне мобилности студената и 

запослених, 

- расписивање конкурса за међународну мобилност запослених и студената, 

- организовање процеса селекције кандидата за међународну мобилност, 

- пружање административно-техничке и лингвистичке подршке долазећим и 

одлазећим учесницима у програмима међународне мобилности, 

- организовање пријема страних студената и запослених, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 
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Весна Марјановић, доктор техничких наука – област: хемија и хемијска технологија 

Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: vesna.marjanovic@vpts.edu.rs 

- организација размене студената и запослених у оквиру CEEPUS програма, 

- организовање процеса селекције кандидата за међународну мобилност, 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање административне подршке 

приликом припреме пројектних пријава и реализације пројектних активности, 

- пружање административно-техничке подршке долазећим и одлазећим учесницима 

у програмима међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

Слободанка Станков, доктор наука – Гео науке 

Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: markovicsslobodanka@gmail.com 

- праћење конкурса за међународне пројекте у области стратешке сарадње и 

истраживања; припрема, финансијско и административно праћење реализације 

пројектних активности, 

- пружање културолошке подршке долазећим и одлазећим учесницима у програмима 

међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

Биљана Ђуричић, магистар наука пословног управљања 

Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: biljana.djuricic@vpts.edu.rs 

- подршка финансијском управљању међународним пројектима, 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање административне подршке 

приликом припреме пројектних пријава и реализације пројектних активности, 

- пружање административно-техничке подршке долазећим и одлазећим учесницима 

у програмима међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

Одсек Ваљево 

Татјана Дугошија, дипломирани филолог енглеског језика и књижевности - 

мастер 
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Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: tanja.dugosija@vipos.edu.rs 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање лингвистичке и 

административне подршке приликом припреме пројектних пријава и реализације 

пројектних активности, 

- организовање процеса селекције кандидата за међународну мобилност,  

- пружање административно-техничке и лингвистичке подршке долазећим и 

одлазећим учесницима у програмима међународне мобилности, 

- организовање пријема страних студената и запослених, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

Иља Станишевић, доктор рачунарских наука 

Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: ilja.stanisevic@vipos.edu.rs 

- праћење конкурса за међународне пројекте у области стратешке сарадње и 

истраживања и пружање административне подршке приликом припреме 

пројектних пријава, праћења и реализације пројектних активности, 

- пружање административно-техничке и лингвистичке подршке долазећим и 

одлазећим учесницима у програмима међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 

 

Марина Јанковић Перић, доктор економских наука 

Члан Канцеларије за међународну сарадњу 

Имејл: marina.jankovic@vipos.edu.rs 

- праћење конкурса за међународне пројекте и пружање административне подршке 

приликом припреме пројектних пријава и реализације пројектних активности, 

- подршка финансијском управљању међународним пројектима, 

- пружање административно-техничке подршке долазећим и одлазећим учесницима 

у програмима међународне мобилности, 

- промовисање међународних активности и организација догађаја. 
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