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МОБИЛНОСТ 



ЗАШТО МОБИЛНОСТ? 
 

РАЗВОЈ НА ЛИЧНОМ И  

ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПЛАНУ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ИСКУСТВО 

УСВРШАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

СТИЦАЊЕ КОНТАКТА И УМРЕЖАВАЊЕ 

ВЕЛИКИ ПЛУС У ЦВ-У ЗА НЕКЕ ДРУГЕ ПРОГРАМЕ/СТИПЕНДИЈЕ 

ВЕЛИКИ ПЛУС ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ 

ПУТОВАЊЕ, САМОСТАЛНОСТ... 

ЈЕДИНСТВЕНО ИСКУСТВО 



Erazmus Mundus 

 Еразмус данас представља програм сарадње и 
мобилности у области високог образовања чији 
је циљ да побољша квалитет високог образовања 
у Европи 
 

Промовише дијалог и разумевање међу људима 
и културама кроз сарадњу институција и 
појединаца из Европске уније и земаља целог 
света. 

Један од најстаријих програма је Ерасмус 
(EuRopean Community Action Scheme for the 
Mobility of University Students)- пројекат 
Европске уније за размену студената који је 
покренут 1987. Програм је назван по 
холандском филозофу Десидеријусу Ерасмусу, 
који је живео и радио у бројним местима 
широм Европе, желећи да стекне више знања и 
искуства. 



Акција 1 
 
 

 
1. Више  универзитета из  ЕУ формира конзорцијум који  

припрема и изводи  заједнички мастер/ПхД студијски 
програм  

2. ЕК одобрава мастер/ ПхД студије 
3. Универзитети (конзорцијум) отворе конкурс за 

пријављивање 
4. Студенти се пријављују директно конзорцијуму 

(универзитету координатору) који бира студенте 
5. Конзорцијум шаље ЕК списак студената које жели да 

прими  
6. Европска комисија одобрава стипендије за ове студенте 
7. Студенти се уписују на мастер/ ПхД студије и студирају 

на најмање 2 универзитета у конзорцијуму 
8. По успешном завршетку ових студија студенти добијају 

заједничку, двоструку или вишеструку диплому свих 
универзитета које је студент похађао током студијског 
програма 

Заједнички програми мастер и докторских студија 
(EM Action 1- Joint programmes – Master and Doctorate courses) 

Erazmus Mundus 



Први корак у пријављивању… 

Ако желите да учествујете у студентској 
мобилности, морате имати у виду да је 
неопходно детаљно и редовно претраживање 
свих wеб страница на којима можете 
пронаћи податке о стипендијама и о 
роковима пријаве за стипендије. Већина 
пријава се врши онлине. 
 
Процедура и начин пријаве се разликује од 
институције до институције, од програма до 
програма, али ЦзРК је ту да вас информише 
и да вам помогне. 
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Основни услови које кандидат који се пријављује за 

стипендију за заједнички мастер/докторски програм 

мора задовољити: 
 

1. Мора бити држављанин Републике Србије који у 
последњих 5 година  није провео укупно 12 месеци или 
дуже у некој од ЕУ - земаља (на студијском боравку,на 
пракси, у радном односу и сл.) 
 

2. Мора имати завршене основне студије (180 или 240 
ЕСПБ) уколико жели да конкурише на мастер програм*** 
 

3. Мора имати 300 ЕСПБ уколико жели да конкурише на 
докторски програм. 

  ***За мастер програм могу се пријавити и студенти који у тренутку 
пријављивања немају завршене основне студије, али планирају да заврше исте до 
истека академске године која претходи години на коју се односи стипендија - под 
условом да добију диплому до тренутка отпочињања мастер програма и  уз 
сагласност координатора. 
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Уколико 

испуњавате 

претходне услове 
следећи корак је ...  

 
https://eacea.ec.europ

a.eu/erasmus-

plus/library/scholarships-

catalogue_en  
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Можете се пријавити на 
највише три различита мастер 

и/или докторска програма 
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Како се конкурише и шта ми је потребно за пријаву ? 

• Пријављивање је увек он-лине 
• Пријављује се координатору програма (пратећи линк који се налази у „трећој колони“) 

 
На сајту координатора програма налазе се и адекватно попуњавају: 

 
 Пријавни формулар 
 Мотивационо писмо 
 Диплома и превод дипломе 
 Додатак дипломи и превод 
 Сертификат о знању језика – нпр. IELTS/TOEFL  
 CV  
 Препоруке  
 Фотокопија пасоша 
 … 

 
 

Напомена: 
 

• Ерасмус Мундус заједнички мастер и докторски програми– скоро сви конкурси су отворени. 
Водите рачуна о томе да сваки појединачни програм има свој рок за конкурисање!!! 
 

• Уколико неки од услова за пријвлљивање није разумљив за објашњење се треба обратити особи  
задуженој  за контакт (contact person). Њено име и контакте наћи ћете у фајлу који се налази у 
„средишњој колони“ и садржи кратак опис програма –  project description 
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Мастер 

студије 

Докторске 

студије 

Месечни износ 

стипендије 

који студент 

добија 

 

1000 € 

1400 € за 

стипендисте и 

2800 € за оне 

са Уговором о 

раду 

Трошкови 

превоза, 

пресељења и 

уписа 

Покривени до 

износа од 

4000€ 

Покривени до 

износа од 

7500€ 

Школарина  Покривени 

трошкови  

Покривени 

трошкови  

Здравствено 

осигурање  
Обезбеђено Обезбеђено 
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Мастер програми 

Докторске студије 

http://erasmusplus.rs/stipendije/erazmus-mundus/master-i-doktorski-programi/erazmus-mundus-zajednicki-master-programi/?langkl=lat
http://erasmusplus.rs/stipendije/erazmus-mundus/master-i-doktorski-programi/erazmus-mundus-zajednicki-doktorski/?langkl=lat


Ерасмус Мундус АКЦИЈА 2 
 Шта је Еразмус Мундус-размена*? 

  Универзитети из ЕУ  и 
универзитети из земаља 
Западног Балкана формирају 
кроз пројекте  тзв. партнерства 
(мреже) која омогућавају 
студентима који су држављани 
земаља које су чланице таквог 
партнерства да одлазе на 
размену на свим нивоима 
студија (мреже размена) 

 
• У оквиру мрежа размене може 

постојати и могућност 
конкурисања и на целе (degree) 
мастер и докторске студије. 

 



 
Пројекти кроз Мреже размене / Партнерства (Erasmus Mundus Action 2)  

програми који ће бити актуелни и у овој академској години 

 

• (2014 - 2018) GREEN TECH-WB:   green-tech-wb.uvigo.es 

• (2014 - 2018) SIGMA Agile:   portal.uw.edu.pl/en/web/sigma 

• (2013 - 2017) BASILEUS:    www.basileus.ugent.be 

• (2013 - 2017) JoinEU-SEE:   www.joineusee.eu 

• (2014 - 2018) SUNBEAM:   www.sunbeam.univpm.it/en/home 

• (2014 - 2018) EUROWEB:   www.mrtc.mdh.se/euroweb/ 

• (2013 - 2017) ERAWEB 2:   erasmus-westernbalkans.eu 
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Основни услови за кандидата који се пријављује за 

стипендију за размену 

• Мора бити држављанин Републике 
Србије који у последњих 5 година није 
провео укупно 12 месеци или дуже у 
некој од земаља ЕУ (на студијском 
боравку,на пракси, у радном односу и 
сл.) 
 

• Ако се пријављује за размену на нивоу 
основних студија – не сме бити на 
првом или последњем семестру и 
мора бити циљна група 1 
 

• Пријављивање је увек он-лине 
 

• Модалитет пријављивања зависи од 
циљне групе (target groups) којој 
припадате 
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Циљне групе ( Target Groups) 

Дефиниција циљне групе Могућности  

Циљну групу 1 чине наши студенти / наставно-

научно особље - који су  у тренутку подношења 

пријаве уписани/раде  на неком од наших 

универзитета који је члан одговарајуће мреже 

(мреже за коју се пријављују) 

Размена на свим нивоима студија: 

основне студије 

мастер 

докторске 

пост-докторске  

размена особља 

Циљну групу 2  чине наши држављани који су 

уписани на универзитет у нашој земљи који није 

члан партнерства или су завршили било који 

универзитет у нашој земљи. 

Целе студије на нивоу: 

мастер  

докторске 

пост-докторске 

***или како је наведено у конкурсу 

Циљну групу 3 чине посебно рањиве категорије. 

То су појединци који имају стаутс избеглица, 

азиланата, интерно расељених лица или су били 

жртве дискриминације на свом универзитету по 

неком од неприхваћених основа. 

Уколико нисте сигурни да ли припадате овој 

циљној групи најбоље је контактирати 

координатора програма 

Размена и целе студије на нивоима студија: 

основне студије 

мастер 

докторске 

пост-докторске 



СТИПЕНДИЈЕ 

Ниво Трајање размене- 

студирања 

Месечни џепарац* 

Основне студије Од једног семестра до 

једне академске године 

(максимум 10 месеци) 

1000 € месечно 

Мастер студије Од једног семестра до 

две академске године 

(максимум 24 месеца) 

1000 € месечно 

Докторске студије Од 6 до 34 месеца 1500 € месечно 

Пост-докторске студије Od 6 do 10 месеци 1800 € месечно 

Наставно особље 1 – 3 месеца 2500 € месечно 

Износ стипендије такође покрива и путне трошкове и здравствено осигурање 



Како се конкурише и шта ми је потребно за конкурисање? 

 

 
 
 Након што одредите своју циљну групу на  сајту одговарајућег 

програма налазите и адекватно попуњавате: 
 
Пријавни формулар 
Мотивационо писмо 
Списак положенихи испита (Transcript of Records) 
Уговор о учењу / Learning Agreemnt*** 
Диплома и превод дипломе 
Додатак дипломи и превод 
Сертификат о знању језика – земље домаћина или нпр. IELTS/TOEFL   
CV (Euro Pass формат) 
Препоруке  
Фотокопија пасоша 
План активности/Activity plan (за запослене) 

 
***Уколико одлазите на размену 
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КА1 - Мобилност студената наставног и ненаставног особља 

 

• У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ 

високошколске институције из Србије могу да учествују у 

пројектима за размену студената, наставника и 

административног особља (пројекти мобилности). 

 

• Универзитети у Србији могу учествовати само уколико 

потпишу интер-институционалне уговоре са 

универзитетима из програмских земаља 



Шта програм подразумева: 

+ мобилност студената (размена) 

+ сви нивои високог образовања 

(основне,мастер,докторске) 

+ све дисциплине 

+ од 3 до 12 месеци 

+ сваки студент може да користи до 12 месеци размене 

по студијском циклусу 

 



ЕРАЗМУС+ Правила финансирања  

 Долазећи студенти    

(из Партнерских земаља) 

€850, €800, €750 

 Одлазећи                               
(у партнерске земље) 

€650 

Стипендије за 
студенте 

Група 1 
Већи 

трошкови 
живота 

DK, IE, FR, IT, 
AT, FI, SE, UK, 

LI, NO 

Група 2 
Средњи 

трошкови 
живота 

BE, CZ, DE, EL, 
ES, HR, CY, LU, 
NL, PO, SI, IS, 

TR 
Група 3 

Мањи 
трошкови 
живота 

BG, EE, LV, LT, 
HU, MT,  PL, RO, 

SK, FYROM 



                            ВАЖНА ДОКУМЕНТА  
 

 Потписује студент и 

институција која шаље и 

институција која прима 

студента 

 Дефинише намераване 

исходе учења; наводи 

одредбе за признавање; 

наводи права и обавезе 

сваке стране 

 



                             

• Копија дипломе (за degree студенте) 

• Додатак дипломи 

• Листа положених испита (Transcript of Records) 

• Уговор о учењу (Learning agreement) 

• CV  

• Мотивационо писмо 

• Сертификат о познавању страног  

 језика - енглески језик (Toefl, IELTS) 

• Писма препоруке 

ВАЖНА ДОКУМЕНТА 



ВАЖНИ КОНТАКТИ 

• Еразмус+ координатор(и) на вашем Факултету 

→→ http://kg.ac.rs/erazmusplus.php 

• Одељење за међународну сарадњу – УНИКГ 

• Центар за развој каријере и саветовање студената 

• Сајт Универзитета: Еразмус+ конкурси  

 
 

Контакт телефон:   +381 (0)34 300 425  

Фaкс   +381 (0)34 370 168  

Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs  

Интернет презентација: www.razvojkarijere.kg.ac.rs  

Адреса: Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац, 

Србија, зграда Ректората, 2. Спрат  

Радно време: сваког радног дана од 08:00 до 16:00 

часова  

Важно је напоменути да су све 

услуге Центра бесплатне, како 

за студенте и дипломце 

Универзитета у Крагујевцу 

http://kg.ac.rs/erazmusplus.php
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А сада нека мудрост за крај 

• воља и јасан циљ 

• информација- читај, пиши и слушај 

• интернет- фацебо(ок), али ...... 

• упорност 

• рад на себи и усавршавање 

• подршка 

• живци 

• и мало среће  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm


Са нашег сајта издвајамо још неколико програма 
стипендирања и усавршавања у иностранству 

• Стипендије Немачке службе за академску размену (DAAD) за 

2016/17. годину 

 

• Програм стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић за 

2016. годину 

 

• BAYHOST стипендије за студије у Баварској 2016/17.  

 

• Стипендије Шведског института за 2016/17.  

 

• Програм стипендија Вишеград фонда 

 

• Politecnico di Milano – стипендије за мастер студије 2015/16.  

 

 

 

 

 

 

http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/stipendije/stipendije-nemacke-sluzbe-za-akademsku-razmenu-daad-za-201617-godinu.html
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http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/stipendije/politecnico-di-milano--stipendije-za-master-studije-201516-godine.html


 Желимо вам пуно успеха у 
овој академској години и 
овом конкурсном року ! 
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