CHINA – SERBIA HIGHER EDUCATION SEMINAR AND EXHIBITION
- 10 октобар 2018. године, Централна зграда Универзитета у Новом Саду -

Захваљујући препознатом ангажовању Универзитета у Новом Саду на организацији и
учешћу у великом броју активности у сарадњи између Републике Србије и НР Кине у
области високог образовања, а у оквиру кинеске иницијативе под називом „Појас и пут“
кроз посебан механизам за сарадњу са земљама Централне и Источне Европе (ЦИЕЗ) под
називом „16+1“, прошле године је на 4. састанку конзорцијума институција високог
образовања Кина-ЦИЕЗ и 5. дијалогу о образовним политикама Кина-ЦИЕЗ, који су
одржани у згради Ректората Универзитета у Новом Саду, одлучено да Универзитет у
Новом Саду у наредне две године преузме улогу Секретаријата конзорцијума институција
високог образовања испред 16 земаља Централне и Источне Европе.
У складу са планираним циљевима и задацима, Секретаријат конзорцијума
институција високог образовања Кина – ЦИЕЗ је у прилици да пружи допринос
унапређењу сарадње између универзитета из Кине и Србије кроз организацију догађаја
под називом „China – Serbia Higher Education Seminar аnd Exhibition“ планираног за 10.
октобар 2018. године у Новом Саду.
Партнер са кинеске стране је Образовна асоцијација за међународну размену Кине
(CEAIE - China Education Association for International Exchange) чији је оснивач
Министарство образовања НР Кине. У складу са својим годишњим плановима, CEAIE је
предвидела посету Републици Србији за 10. октобар 2018. године. Делегацију чини 74
представника са 37 високо рангираних универзитета у Кини (списак делегата се налази у
прилогу у Excel табели) састављену од декана, продекана, чланова савета, директора
канцеларија за међународну сарадњу, и других представника.
Обзиром да ће на Семинару и изложби о сарадњи у високом образовању између
Кине и Србије учествовати велики број универзитета из кине (37) чији је спектар и ниво
оствареног квалитета у науци и образовању различит, Универзитет у Новом Саду је
извршио разврставање универзитета из Кине према интерним кинеским рангирањима,
желећи да олакша нашим универзитетима претрагу и одабир универзитета из Кине са
којима могу успоставити сарадњу током посете овом догађају.
1. У наведеној Excel табели у оквиру листа „Participants List” налази се списак свих
учесника из Кине са именима и презименима, називима институција са којих
долазе као и функцијама у оквиру институција.
2. У оквиру листа „Participation in Projects” налази се листа свих универзитета из кине
који учествују на догађају а који су истовремено разврстани према интерним
кинеским рангирањима. Ако је у некој од колона са називима пројеката
(рангирањима) унесена ознака „+“ то представља напомену да је наведени
универзитет рангиран у оквиру тог пројекта:

Колона „Пројекат 211“ се односи на пројекат Владе Народне Републике Кине
инициран 1995. године како би се подигли истраживачки стандарди најбољих
универзитета у Кини. Данас се у оквиру овог пројекта финансира 116 најбољих
универзитета у Кини (што је око 6% од преко 3.000 универзитета укупно) који
су испунили одређене научне, техничке и људске стандарде и који нуде
врхунске студијске програме. Назив пројекта потиче од намере да се до 21.
века успешно управља са приближно 100 универзитета. Универзитети из ове
групе су одговорни за школовање 4/5 докторанада, 2/3 студената после
дипломских студија, ½ студената из иностранства и 1/3 студената основних
студија у Кини;
- Пројекат 985 је инициран 4. маја 1998. године од стране тадашњег кинеског
председника Jiang Zemin-a на стогодишњицу оснивања Универзитета у
Пекингу, са циљем да се промовише развој и репутација високо образовног
система Народне Републике Кине кроз финансирање универзитета „Светске
класе“ у 21. веку. Назив пројекта потиче од скраћенице датума почетка
пројекта према кинеском формату означавања датума 98/5 (мај месец ’98
године) односно 985. Пројекат подразумева значајно финансирање одабраних
универзитета како на националном тако и на локалном нивоу са циљем
изградње нових истраживачких центара, унапређења инфраструктуре,
одржавања престижних међународних научних конференција и привлачења
светски реномираних гостујућих професора. Од почетних 9 универзитета, у
оквиру овог пројекта данас је листа проширена на њих укупно 39. Почетних 9
универзитета касније су 2009. године оформили C9 League, што представља
еквивалент америчкој Ivy League универзитета.
- C9 League представља званичну алијансу 9 најбољих универзитета на
територији Народне Републике Кине. Иницирана је кроз пројекат 985 како би
се промовисао развој и углед високог образовања Кине. Сматра се да су
универзитети из grupe C9 најпрестижнији и најутицајнији универзитети у Кини
који броје око 3% укупног истраживачког кадра, али примају чак 10% укупног
државног финансирања за науку. Ова група универзитета одговорна је за
продукцију 20% укупне националне продукције академских радова у Кини и
30% укупног броја цитата.
- Double First Class University Plan je план кинеске Владе из 2015. године да
свеобухватно развије гупу елитних кинеских универзитета и специфичних
департмана (дисциплина) у универзитете и департмане (дисциплине) светске
класе до краја 2050. године. Коначна листа универзитета и дисциплина које ће
бити спонзорисане је објављена у септембру 2017. године и укључује 42
универзитета прве класе и 465 првокласних дисциплина (које се изучавају на
140 универзитета међу којима су и претходно поменута 42 универзитета прве
класе).
Посебно желимо да напоменемо чињеницу и да вам скренемо пажњу, да током
претраге информација о кинеским универзитетима, у поступку одабира оних од интереса
за сарадњу, никако не треба занемарити нити један универзитет са листе учесника овог
догађаја, и искључити га из даљег разматрања само на основу његовог назива. Називи
универзитета у себи могу садржати називе неких ужих области које упућују на уску
специјализацију универзитета (као што је Normal University што значи образовни или
-

Medical што на прву мисао упућује на то да се ради о универзитету на којем се искључиво
изучавају медицинске науке). Ипак, овакви називи универзитета настали су приликом
њихових оснивања у прошлости, и тада јесу указивали на њихову уску специјализацију,
али су се у међувремну на свим универзитетима развиле и све остале научне области и
дисциплине потпуно равноправно и у довољном обиму, док је истовремено универзитет
задржао првобитно име, што може упутити на погрешан закључак да се ради искључиво о
универзитету који се бави једном облашћу или дисциплином. Савет би, дакле, био да се
потраже информације о свим универзитетима, те одлука донесе на основу
свеобухватнијих информација.
Основна сврха овог догађаја је: (1) Представљање различитих могућности студирања
и школарина у Кини; (2) Промоција студентске и академске мобилности између Кине и
Србије; и (3) Успостављање контаката између универзитета ради остваривања дубље
партнерске сарадње. Кроз овако дефинисане циљеве, надамо се да ћете препознати ваш
интерес да са универзитетима из Кине успоставите размену студената и академског
особља као и евентуалне заједничке студијске програме, те вас охрабрујемо да на
Семинар и изложбу дођете и са својим предлозима сарадње и директно их саопштите
кинеским универзитетима обзиром да је и читав догађај организован на такав начин да се
олакша успостављање билатералних односа и директне сарадње међу универзитетима.
У складу са наведеном сврхом и дефинисаним циљевима, догађај ће бити реализован
у два дела. У првом делу, кроз Семинар о високом образовању, биће вођен дијалог
посвећен сарадњи и активностима изградње заједничких капацитета у области високог
образовања између Србије и Кине на следеће теме: Изазови и могућности студентске
мобилности, Међународни студентски сервис, и Квалитет и интернационализација. Други
део ће бити реализован у виду Сајма високог образовања који представља јединствену
прилику за успостављање билатералне сарадње кроз директну комуникацију са кинеским
универзитетима, првенствено у подручју размене академског особља и студената на свим
нивоима, али и развоја заједничких студијских програма, као и научно-истраживачке
сарадње.
Због изузетног значаја предстојећег догађаја, молимо Вас да благовремено
информишете и одредите представнике Вашег универзитета. Догађај је намењен свима
који су заинтересовани за унапређење међународне сарадње са кинеским
универзитетима (ректорима, проректорима, деканима, професорима, асистентима,
шефовима канцеларија за међународну сарадњу, као и студентима), а број учесника није
ограничен.
Молимо Вас да учешће Вашег универзитета потврдите најкасније до 01.10.2018.
године, слањем попуњене листе учесника (Прилог 4 – Листа учесника) на
адресу: beltandroadinst@uns.ac.rs. Учесници са Листе биће и званично регистровани на
догађају, а ми вас молимо да поред званичне листе представника, позив упутите и широј
академској заједници вашег универзитета а посебно заинтересованим студентима.
Унапред се радујемо прилици да заједничким учешћем на предстојећем догађају
обликујемо правце будуће сарадње.

Секретаријат Кина-ЦИЕЗ

