
Сајам стипендија на Универзитету у Крагујевцу – онлајн 

 

 

 

Драги студенти и дипломци Универзитета у Крагујевцу, 

 

у жељи да вам и ове године представимо најзначајније информације о могућностима за 

студије и/или усавршавање у иностранству, као и начин пријаве за дате програме, Центар 

за развој каријере и саветовање студената и ове године за вас организује Сајам 

стипендија у онлајн формату. 

 

Ове године програми ће бити представљени у виду презентација које ће се одржати 

путем конференцијских алата – платформи Big Blue Button, Webex и Zoom. 

За присуство презентацијама које желите да похађате потребно је да попуните линк за 

пријаву.  

 

Програми стипендирања Фонда за младе таленте ће бити представљени у видео-

формату на фејсбук страници Центра за развој каријере. 

 

 

У периоду од 17. до 27. октобра 2022. године имаћете прилику да се упознате са 

следећим програмима: 

 

Назив програма Датум и време Предавач Линк за 

пријаву 

Презентација стипендија 

за студије у Немачкој 

17. октобар  

14.00 h 

Данијела Естерман Павлица, 

DAAD Информативни центар 

Београд 

ЛИНК 

Могућности за мобилност 

студената у оквиру 

Еразмус+ програма  

 

18. октобар  

14.00 h 

Ведрана Марковић,  

Фондација Темпус 

ЛИНК 

Презентација стипендија 

и студија у Француској 

19. октобар  

12.00 h 

Сандра Елезовић, Campus 

France  

Весна Адамовић, Француски 

институт  

ЛИНК 

Еразмус+ програм и 

могућности за мобилност 

студената Универзитета у 

Крагујевцу  

20. октобар  

12.00 h 

Предраг Вукомановић, 

Никола Шипић, 

ЦзРК  

ЛИНК 

Програми стипендирања 

Фонда за младе таленте 

Републике Србије  

21. октобар Програм ће бити представљен  

у видео-формату, на фејсбук 

страници Центра за развој 

каријере 

 

Стипендије за студирање 

у Америци  

* презентација на 

енглеском језику 

24. октобар  

14.00 h  

Elizabeth Chung, 

Драган Стојковић, 

Међународни академски центар 

Београд 

ЛИНК 

Програм стипендија 

немачке привреде – за 

праксу у немачким 

компанијама 

27. октобар 

18.00 h 

Фондација Зоран Ђинђић ЛИНК 

https://www.daad.rs/sr/
https://www.daad.rs/sr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn0LiCPaUgrrCrSgj1CiCBh5z_QYiBTGjUz2XF0Sj6Bjui-A/viewform?fbclid=IwAR1MK5Gc0nLHQhAfWn_7ZvfBcaB4BJJxYENiDCEX2Sz3LszQiUX9pBq1ekc
https://tempus.ac.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96dMZvOSCd0DTxBn5kHZT3JRj3QGrO7W9f45x0RxSkKWMw/viewform?usp=sf_link
https://www.serbie.campusfrance.org/
https://www.serbie.campusfrance.org/
http://www.institutfrancais.rs/
http://www.institutfrancais.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI5thTsKaw19YPxqdFpxyFggxJb1ttQF1fbngeTugvrHhpiw/viewform?usp=sf_link
http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_NIHsJwBPA0g54XHLyFEU5msFP6Rwi8CNeOvfGL3PfXmShA/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/razvojkarijere
https://www.facebook.com/razvojkarijere
https://www.facebook.com/razvojkarijere
https://www.iacbg.org/
https://www.iacbg.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPLnathNhKYIHHI8sYGcLow0W7JU6LIWb7MzJgtnJTjCjWQ/viewform?usp=sf_link
https://www.fondacija-djindjic.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkvkDjQ-LMKhOgsqyfBL2e9H4Se5h4AMQNRxA1T0tkGVMDQ/viewform?usp=sf_link


* презентација на 

енглеском језику 

  

 

 

У оквиру овогодишњег Сајма стипендија на Универзитету у Крагујевцу имаћете 

прилику да се информишете о: 

 

✓ Стипендијама за студије у Немачкој и начину пријаве, 

✓ Могућностима за Еразмус+ размене и праксе, Еразмус Мундус заједничким 

мастер програмима – за мастер студије у иностранству и Еуропас алатима,  

✓ Стипендијама Владе Француске за мастер студије у Француској и докторате у 

коменторству, 

✓ Могућностима за мобилност студената Универзитета у Крагујевцу у оквиру 

актуелних Еразмус+ конкурса за учење и праксу – Конкурс за Еразмус+ 

мобилност у сврху праксе, Конкурс за мобилност у сврху учења у оквиру 

Еразмус+ 2020, Конкурс за мобилност у сврху учења у оквиру Еразмус+ програма 

према државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим програму,  

✓ Стипендијама за студије у Америци, начину пријаве и међународно признатим 

сертификатима за студије у иностранству, 

✓ Програму стипендија немачке привреде за праксу у компанијама у Немачкој.  

 

 

Сви пријављени кандидати ће на дан презентације до 10.00 часова добити линк за 

приступ платформи. 

За сва додатна питања стојимо вам на располагању путем имејла 

razvojkarijere@kg.ac.rs. 

 

 

https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3844
https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3844
https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3847
https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3847
https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3851
https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3851
mailto:razvojkarijere@kg.ac.rs

