
Онлајн недеља стипендија на Универзитету у Крагујевцу 
 
 
Драги студенти и дипломци Универзитета у Крагујевцу, 
 
у жељи да вам и ове године пружи најзначајније информације о могућностима за 
усавршавање и/или студије у иностранству и представи начин пријаве за дате програме, 
Центар за развој каријере и саветовање студената, уместо традиционалног Сајма 
стипендија, ове године организује Онлајн недељу стипендија на Универзитету у 
Крагујевцу. 
 

Свакога дана биће представљен по један излагач, а програми ће бити представљени у 
видео формату на фејсбук страници Центра за развој каријере. 

 
У периоду од 26. октобра до 5. новембра 2020. године имаћете прилику да се упознате 

са следећим програмима: 
 

 
 

У оквиру овогодишње Онлајн недеље стипендија на Универзитету у Крагујевцу 
имаћете прилику да чујете о: 

 

https://www.facebook.com/razvojkarijere


 најзначајнијим информацијама о Еразмус+ програму и Конкурсу за стипендирану 
мобилност студената Универзитета у Крагујевцу у сврху учења у оквиру 
Еразмус+ програма; 

 могућностима за студентске размене кроз Еразмус+ и Ceepus програм и 
могућностима за читаве мастер студије у иностранству; 

 стипендијама америчке владе за  размену у оквиру Global UGRAD програма и 
стипендијама за мастер студије Fulbright Foreign Student програма,  

 Chevening програму стипендиjа за мастер студије у Великој Британији; 
 Platinium, gold и silver стипендијама за мастер студије на универзитету Politecnico 

di Milano у области инжењерства, архитектуре и дизајна; 
 стипендијама Владе Француске за мастер и докторске студије у коменторству; 
 стипендијама Немачке службе за академску размену за мастер студије свих 

области, стипендијама за курсеве језика, стипендијама за уметнике, као и 
истраживачким стипендијама; 

 програму стипендија за образовање Хемофарм фондације за студенте завршних 
година основних и мастер студија и дипломце фармацеутских, медицинских, 
технолошких, хемијских факултета и факултета за физичку хемију; 

 најзначанијим информацијама о писању CV-ја и мотивационог писма, који су 
саставни део пријавне документације за праксу, стипендију или посао.  

Пратите редовно фејсбук страницу Центра за развој каријере, а за сва додатна питања 
стојимо вам на располагању путем имејла razvojkarijere@kg.ac.rs. 
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