
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

ЕРАЗМУС+ КА103 СТИПЕНДИЈА ЗА СТРУЧНЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 

ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 

НОВОМ САДУ 

ПРЕМА ЕУ/ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту ВПШ) расписује 

Јавни позив за пријаву СТУДЕНАТА за Еразмус+ одлазну мобилност са ВПШ према Еразмус+ 

програмским земљама, а у сврху реализације стручне праксе током академске 2021/2022. 

године. 

 

Постоје три различита вида студентске праксе које подржава програм Еразмус+: 

 Студентске праксе интегрисане у план и програм (које су део студија); 

 Добровољне студентске праксе (нису обавезне за студије, али се признају у додатку 

дипломи); 

 Студентске праксе за студенте који ускоро дипломирају (пракса мора бити обављена 

најкасније годину дана после завршених студија, док учесници мобилности морају 

имати статус студената у фази пријављивања за овај тип мобилности). 

 

Потребно је да студенти ВПШ сами пронађу искључиво неакадемског партнера (на 

пример, компанију или организацију из струке) која нуди могућност Еразмус+ праксе. 

Уколико желите да идете на праксу, а нисте још пронашли партнерску институцију, 

прегледајте понуду партнерских институција на Ерасмус+ претраживачу: 

https://erasmusintern.org/ 

 

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 31. децембар 2021. – 21. јануар 2022. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: петак, 21. јануар 2022. до 23.59 часова 

ПРОЦЕС ПРИЈАВЉИВАЊА 

 Прочитати опште информације Јавног позива и упознати се са документацијом 

потребном за пријаву. 

 Утврдити квалификованост за пријављивање. 

 Прочитати Ерасмус + Правилник ВПШ и упознати се са критеријумима за бодовање 

и рангирање. Правилник можете да пронађете на линку испод: 

http://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/vazne-informacije/ 

 Припремити комплетну документацију и доставити пријаву Еразмус+ академском 

асистенту (Зграда Школе на Лиману, кабинет 10, радним даном од 9:00 до 13:00, или 

на мејл:  draganaim84@gmail.com). 

https://erasmusintern.org/
http://www.uns.ac.rs/index.php/component/jdownloads/send/59-erazmus-ka1/347-kriterijumi-za-bodovanje-i-rangiranje
http://www.uns.ac.rs/index.php/component/jdownloads/send/59-erazmus-ka1/347-kriterijumi-za-bodovanje-i-rangiranje


Неопходна документација: 

1. Пријавни формулар 

2. Скенирана прва страница пасоша 

3. Биографија кандидата на енглеском језику: Europass 

4. Уговор о учењу у сврху обављања стручне праксе: Erasmus+ Learning Agreement 

(Traineeship) 

5. Препис оцена за текући и све претходне нивое студија на српском језику, уз 

званични превод на енглески језик 

6. Копија претходно стечених диплома (за студенте мастер студија) 

7. Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страна) 

Све неопходне формуларе, затражите на  draganaim84@gmail.com. 

Свим кандидатима се скреће пажња да неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве 

неће бити узете у разматрање. 

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ: 

АКАДЕМСКА 2021/2022. ГОДИНА: фебруар/март/април 2022. године (ДО 30. априла 2022.) 

Све мобилности се морају завршити у склопу трајања КА103 пројекта мобилности. 

ПРЕДВИЂЕНО ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ: 2 МЕСЕЦА (не може дан мање, може дан више) 

Реализација двомесечних студентских мобилности у сврху обављања праксе: 

Могућност праксе на партнерској неакадемској институцији (нпр. компанији), отворена је 

за све области уколико кандидат пронађе заинтересованог партнера код којег реализација 

двомесечне праксе може бити призната на његовом/њеном матичном факултету, у склопу 

студијског програма. Кандидат мора да достави документа адекватна за овакву врсту 

мобилности, укључујући и предлог Еразмус+ уговора о пракси потврђен од стране 

компаније и прихваћен од стране факултета, као и предпозивно писмо од стране 

институције-примаоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗНОСИ ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА 

СТУДЕНТИ 

  Земља прималац 

Износ по 

месецу 

(ЕУР) 

ГРУПА 1 

Програмске земље са 

вишим трошковима 

живота 

 

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, 

УК, Лихтенштајн, Норвешка 
520 

ГРУПА 2 

Програмске земље са 

средњим трошковима 

живота 

 

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, 

Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 
520 

ГРУПА 3 

Програмске земље са 

нижим трошковима 

живота 

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, 

Летонија,Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, 

Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, 

Србија 

470 

 

За мобилности ради обављања стручне праксе, студент има право на додатна средства за 

индивидуалну подршку од 100 евра месечно. 

  

Напомена: 

У случају мобилности ради обављања стручне праксе студент има право на додатна 

средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно, независно од тога да ли се налази 

у неповољном социо-економском положају. Међутим, уколико студент одлази на 

мобилност ради обављања стручне праксе, а налази се у неповољном социо-економском 

положају, исти има право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте 

додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних 

средстава. 

 

 

 


