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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
 

Јавни позив 

за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе 
у оквиру програма Еразмус+ КА103 

 
16. септембар – 16. октобар 2022. 

1.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Ко може да се 
пријави? 

- студенти 2, 3. и 4. године основних студија, 
- студенти мастер и докторских студија, 
- студенти који завршавају уписани студијски програм, уз услов да у тренутку 
пријаве на конкурс имају статус студента, као и да праксу остваре у року од 
12 месеци од дана дипломирања. 
 

Колико траје 
студентска пракса? 

  3 месеца, 90 дана 
 

У ком периоду може 
да се реализује 
студентска пракса? 

у шк. 2022-23. години, односно најкасније до 12. јуна 2023. године 

Рок за пријављивање 16. септембар 2022. године 
 

2. ИНСТИТУЦИЈЕ/OРГАНИЗАЦИЈЕ У КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОБАВЉАТИ ПРАКСА 

Где се може 
обављати студентска 
пракса? 

Студентска пракса може да се реализује у институцијама/организацијама у 
програмским земљама (државама чланицама Европске уније, Исланду, 
Лихтенштајну, Норвешкој, Македонији и Турској).  
 

Ко проналази 
студентску праксу? 

Студент је у обавези да самостално контактира институцију/организацију у 
којој ће обављати праксу, договори програм рада и добије прихватно 
писмо. 
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3. ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИЈА 

Шта је покривено 
стипендијом? 

трошкови живота у току трајања мобилности 
 

Месечни износ 
стипендије 

-  470€ месечно - за студентску праксу која се реализује у Бугарској, 
Хрватској, Чешкој, Естонији, Летонији, Литванији, Мађарској, Пољској, 
Румунији, Словачкој, Словенији, Северној Македонији и Турској; 

 
- 520 € месечно - за студентску праксу која се реализује у Данској, Финској, 

Исланду, Ирској, Луксембургу, Шведској, Лихтенштајну, Норвешкој, 
Аустрији Белгији, Немачкој, Француској, Италији, Грчкој, Шпанији, Кипру, 
Холандији, Малти, Португалу. 

 
Шта није покривено 
стипендијом? 

- путни трошкови: студенти самостално организују пут и сносе трошкове 
путовања 
 

- осигурање: студенти самостално сносе трошак обавезног осигурања које 
укључује: 
1. здравствено осигурање у иностранству, 
2. осигурање од последица несрећног случаја (повреде на радном 

месту) 
3. осигурање од одговорности на радном месту. 

 
Могућност 
пријављивања за 
додатна средства 

- сви студенти који иду на мобилност у сврху обављања стручне праксе 
имају право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 
100 € месечно  
 

- студенти неповољног социо-економског положаја имају право на додатна 
средства за индивидуалну подршку у износу од 200 € евра месечно у току 
трајања мобилности - услове за пријављивање прочитајте овде. 
 

Студенти могу да се пријаве за додатна средства само у једној од ових 
категорија.  
 

4. ПРИЈАЉИВАЊЕ 

Документа за 
пријављивање 

1. Пријавни формулар за студентску праксу 
2. Препис оцена за одлазне студенте (Transcript of Records), који студенту 

издаје матични факултет у сврху пријављивањаа на конкурс 
3. Мотивационо писмо 
4. CV Еuropass 
5. Уверење о познавању енглеског језика –у виду сертификата IELTS, TOEFL, 

Cambridge и PTE, односно потврда о резулту оствареном на тестирању 
које спроводе наставници енглеског језика на УУ 

6. Прихватно писмо институције/организације примаоца 
7. Уговор о учењу у сврху обављања студентске праксе – Learning Agreement 

for Traineeship (попунити уз консултацију са Еразмус+ координатором 
матичног факултета) 

8. Портфолио, односно снимак извођења или уметничка биографија 
9. Скенирана прва страна индекса 
10. Скенирана прва страна пасоша 

http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/Dokazivanje-socio-ekonomskog-statusa.pdf
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/prijavljivanje/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/prijavljivanje/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/akademski-espb-koordinatori/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/akademski-espb-koordinatori/
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Начин предаје 
докумената 

Пријава се предаје координатору за мобилност матичног факултета 
електронским путем у PDF формату, најкасније до 16. октобра 
2022.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

4. СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА 

Критеријуми 
селекције 

Избор кандидата за мобилност у сврху студирања врши се у складу са 
утврђеним Критеријумима селекције кандидата за учешће у мобилности 
Еразмус+ програма Универзитета уметности. 
 

Селекција на нивоу 
факултета 

Матични факултет ће сачинити ранг листу кандидата који су одговорили 
пропозицијама јавног позива и (уз документа рангираних кандидата) 
доставити је Ректорату у електронској форми на erasmus@arts.bg.ac.rs, до 18. 
октобра 2022. 
 

Селекција и 
одлучивање на нивоу 
Универзитета  

Ректорат ће извршити додатну селекцију студената које су одабрали 
факултети и, у складу са финансијским средствима које има на располагању, 
донети одлуку о избору студената најкасније до 19. октобра 2022. 
 

4. РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Објављивање 
резултата 

Одлука о избору студената биће објављена на веб страници Универзитета 
уметности. Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима јавног позива и 
биће им омогућен увид у сопствену пријаву. 
 

Поступак жалбе Кандидати имају право да поднесу жалбу против ове одлуке ректору 
Универзитета, а преко Канцеларије за међународну сарадњу Универзитета, у 
року од 8 дана од дана објављивања ранг листе на веб страници 
Универзитета.  
 

 У случају да изабрани студент одустане од планиране студентске праксе, 
Универтзитет ће номиновати првог следећег најбоље рангираног студента. 
 

 
 

Информације о Еразмус+ студентској пракси 
Документи 

Контакт 
 

 

 

http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/kontakt/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
mailto:erasmus@arts.bg.ac.rs
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/programi-razmene/erazmus/erazmus-studentska-praksa/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-studente/dokumenta/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/kontakt/
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