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Уводна реч

СТИПЕНДИЈА И ЈА - Сајам стипендија представља јединствену 
прилику да се на једном месту окупе све институције које додељују 
стипендије и  у дирктном контакту са студентима и дипломцима 
представе стипендије и друге облике финансијске подршке 
доступне на основним, мастер и докторским студијама.
 Жеља  нам  је да овим сајмом упутимо поруку да  је 
студентима у Србији на располагању велики број стипендија како 
за студирање у иностранству тако и за наставак студија у Србији 
а верујемо да ће се реализацијом овог сајма остварити следећи 
циљеви: 

• Равномернија и боља информисаност младих о доступним 
програмима стипендија, роковима за конкурисање, потребној 
документацији и др. 
• Афирмисање стипендија као извора финансирања током студија 
и повећана мотивисаност младих да постижу боље академске 
резултате током студија
• Јачање сарадње Универзитета, државних институција, 
министарстава, непрофитног и профитног сектора
• Промовисање примера добрих пракси друштвено корисног 
пословања – већи број стипендитора
• Већа мобилност младих повећањем могућности да домаћи 
студенти финансирају наставак студија у земљи и иностранству и 
усавршавају се.
 Tоком овог догађаја желимо да пренесемо студентима 
и дипломцима поруку да су програми стипендирања доступни 
свима, да успех током школовања није пресудан елемент приликом 
пријављивања, већ њихова мотивација. У овом информатору 
објединили смо информације о различитим програмима 
стипендирања, потребној документацији за пријављивање, 
роковима за подношење документације као и контакт особама.
 Сајам организује Универзитет у Београду уз подршку 
компанија Мајкрософт - развојни центар,  Кока кола Хеленик,  
Нестле Адријатик С, пекаре Клас и Образовним центром Екилибрио.
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Центар за развој каријере и саветовање студената 
Универзитета у Београду
 Студентима је потребан развој практичних вештина и 
способности ради њихове боље припреме за тржиште рада које се 
убрзано мења. Центар је на располагању студентима како би им помогао 
да развију вештине и стекну сазнања од значаја за рад и запошљавање, да 
стекну радно искуство током студија и упознају се са пословним светом и 
његовим правилима, али и да науче да конструктивно размишљају о датим 
могућностима.  Центар промовише студенте и дипломце Универзитета у 
Београду као будуће експерте у различитим областима рада и Универзитет 
у Београду као водећу институцију за високо образовање у региону.
 Одлука о оснивању Универзитетског Центра за развој каријере 
и саветовање студената донета је на Седници Савета Универзитета у 
Београду 5. децембра 2006. године и Центар је, као нова организациона 
јединица Универзитета у Београду,  отворио своја врата студентима свих 
факултета у саставу Универзитета у Београду 12. децембра 2006. године 
у просторијама на Правном факултету. Од априла 2008. године Центар 
се налази у згради Ректората Универзитета у Београду (Капетан Мишино 
Здање), на адреси Студентски трг бр.1, Београд. 
 Кључна улога Центра је да помаже студентима Универзитета у 
Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при 
запошљавању; да помогне у стицању радног искуства током студирања и 
сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак 
на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. То постижемо 
тиме што: студентима омогућавамо приступ најновијим информацијама 
о занимањима, послодавцима и могућностима даљег образовања, као и 
информацијама о актуелним слободним радним местима; помажемо им, 
такође, да конструктивно размишљају о датим могућностима; објективни 
смо и поверљиви када дајемо савете студентима и упућујемо их у процесе 
избора каријере, као и када им помажемо у састављању и примени 
реалистичних планова за развој каријере; организујемо радионице, кратке 
курсеве, разговоре и представљања послодаваца, како бисмо помогли 
студентима да боље разумеју свет пословања и да савладају вештине 
неопходне за организовање и успешно вођење сопствене каријере; 
сарађујемо са факултетима Универзитета у Београду у подстицању 
професионалног развоја студената и њихових каријера; пружамо низ 
услуга послодавцима који су заинтересовани за запошљавање студената 
и дипломаца - објављујемо информације о слободним радним местима и 
другим корисним могућностима за студенте; организујемо презентације 
компанија и разговоре са послодавцима, као и сајмове послова; пружамо 
информације о тржишту рада за дипломце Универзитета у Београду, као и 
о постдипломским студијама; радимо на побољшању ефикасности центра 
за развој каријере и едукацији запослених, како бисмо унапређивали 
нашу ефикасност и били у могућности да изађемо у сусрет другачијим 
потребама студената и послодаваца. 
 Улога Центра за развој каријере није да посредује у запошљавању, 
већ да пружа релевантне информације о могућностима запослења, 
док је на студентима да те могућности остваре у директном контакту са 
послодавцима. 
 Мисија Центра: Пружати квалитетне услуге каријерног 
информисања и саветовања и омогућити студентима и дипломцима 
Универзитета Београду да остваре своје потенцијале и постану свесни 
опција односно разумеју и препознају могућности које им стоје на 
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располагању током процеса доношења каријерних одлука. 
 Посетите сајт www.razvojkarijere.bg.ac.rs и сазнајте више 
о услугама за послодавце, програмима каријерног саветовања и 
образовања, програмима за повезивање са пословним светом и пронађите 
информације о праксама, пословима, конкурсима, стипендијама итд. 

Контакти: 
Центар за развој каријере и 
саветовање студената
Универзитета у Београду
Студентски трг 1, Ректорат
11000 Београд
Број телефона:
(011) 3207-419
centar@razvojkarijere.bg.ac.rs
www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Радно време Центра: од 08.30 до 
16.30 часова
Рад са студентима: од 10 до 13 и од 
14 до 16 часова

Дејана Лазић 
Директор
d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs
011 3207 463

Јелена Курјак
Координатор програма -
Каријерно информисање и 
саветовање
j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs 
011 3207 469

Aна Јанковић Баровић 
Координатор програма -
Каријерно образовање 
аna.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs
011 3207 469

Марија Јовановић 
Координатор програма -
Сарадња са послодавцима 
m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs
011 3207 468
 

Катарина Манојловић - Николић
Координатор програма -
Сарадња са послодавцима 
saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs
011 3207 419

Милена Димитријевић
Сарадник - Центронаут 
Пројектне и програмске активности
timczrk@razvojkarijere.bg.ac.rs
011 3207 419
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 Успостављање и развијање сарадње са другим универзитетима у 
земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве 
високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Сектора 
за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду. 
О томе јасно сведоче закључени билатерални уговори о сарадњи са више 
од 200 иностраних универзитета на готово свим континентима. 
 Универзитет у Београду је члан Европске aсоцијације универзитета 
(ЕUА), Балканске ректорске мреже, Дунавске ректорске конференцији 
(DRC), Асоцијације универзитета главних градова (UNICA), Медитеранске 
заједнице универзитета (UNIADRION), Алпско-јадранска радна група 
(Alps-Adriatic Working Community), Агенције франкофоних универзитета 
(AUF), Немачке службе за академску размену (DAAD), Црноморска мрежа 
универзитета (BSUN), Комисије за образовање Европског савета, UNESCO-а 
и других организација од значаја за развој образовања, науке и културе. 
 Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу пружа 
подршку за учешће у Erasmus+, Tempus, LLP, CIP, AUF, CEEPUS и другим 
програмима, међународним конкурсима за доделу средстава за научна 
истраживања и развој образовног процеса, набавку материјалних 
средстава за унапређење високошколске наставе, остварује редовне 
контакте и сарадњу са струковним удружењима, као и удружењима за 
размену студената ради обављања летње и стручне праксе као што је 
IAESTE и другим. 
 На факултетима Универзитета у Београду студира велики број 
страних држављана из целог света. Већина њих су дошли на основу 
међудржавних и међууниверзитетских програма о просветно-културној 
и научно-техничкој сарадњи. Као партнер у Erasmus+ и Erasmus Mun-
dus пројектима студенти Универзитета у Београду имају могућност за 
мобилност на неким од најпрестижнијих европских универзитета на 
којима могу да обављају стручна и научна усавршавања у оквиру основних, 
мастер и докторских студија, као и специјалистичких студија. Наставно и 
административно особље такође кроз бројне програме активно учествује 
у мобилности размењујући искуства са својим страним колегама и тиме 
даје пример студентима о важности мобилности.
 Међународна сарадња има за циљ унапређење квалитета високог 
образовања и међукултурног разумевања кроз сарадњу са партнерским 
земљама. Кључни аспект је интернационализација високог образовања и 
међусобно признавање квалификација са партнерским земљама.
 Представници Сектора за међууниверзитетску и међународну 
сарадњу организују презентације програма мобилности по факултетима. 
Презентације су прилика да се из прве руке информишете о условима за 
конкурисање на неке од бројних универзитета са којима Универзитет у 
Београду има сарадњу.
 На сајту Универзитета у Београду www.bg.ac.rs заинтересовани 
студенти могу пронаћи електронски приручник о мобилности студената.

www.bg.ac.rs

 

Сектор за међууниверзитетску и међународну 
сарадњу Универзитета у Београду
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Контакти:

Бранка Јанда-Марковић 
Руководилац Сектора 
Tел: 011 3207 445
branka janda markovic@rect bg ac rs 

Марина Кострица
Билатерална сарадња (Аустрија, Немачка, 
Швајцарска, Hrvatska, Slovenija), Erasmus Mun-
dus Joint Master Degrees, DAAD, DRC, Alps-Adriatic 
Working Community, Uniadrion
Tел: 011 3207 453
Факс: 011 3281 149
kostrm@rect bg ac rs
 
Љубица Димитријевић
Билатерална сарадња (Аустралија, Велика 
Британија, Јапан, Кина, Куба, САД, Kaнада - 
енглеско говорно подручје и земље Јужне 
Америке), Erasmus Mundus, HERD
Tел: 011 3207 455
ljubica dimitrijevic@rect bg ac rs 

Милена Шиканић 
Билатерална сарадња (Индија, Тајланд, 
Аустралија, Турска, Италија, Малта, Африка) 
EEN, Erasmus Mundus, Erasmus+, TEMPUS 
Tел: 011 3207 454
milena sikanic@rect bg ac rs 

Павле Иветић 
Erasmus Mundus, TEMPUS, Jean Monnet, LLP, 
UNICA, Erasmus+, Стипендисти Владе РС 
(искључиво за стране студенте којима је 
одобрена стипендија), промоција мобилности
Tел: 011 3207 467
pavle ivetic@rect bg ac rs

Јована Илић
Билатерална сарадња (Мађарска, Балтичке 
земље, земље Источне, Југоисточне и Јужне 
Европе), Erasmus+, Erasmus Mundus, BSUN, 
CEEPUS (искључиво за стране студенте којима је 
одобрена стипендија)
Tел: 011 3207 452
jovana ilic@rect bg ac rs 

Марта Барбарић
Билатерална сарадња (Француска, Белгија, 
Луксембург, Канада, земље француског 
говорног подручја Африке и Азије, Чешка, 
Словачка, Пољска ), AUF, Erasmus Mundus, 
Ерасмус+, IPA
Tел: 011 3207 489
marta barbaric@rect bg ac rs 

Никола Савић
Билатерална сарадња (Норвешка, Данска, 
Шведска, Финска), QIMSEE, Erasmus+, 
Координатор ТRАIN пројекта 
Tел: 011 3207 455
nikola savic@rect bg ac rs 

 
Токио и ИТО фондације

 При Универзитету у Београду делују Токио и ИТО фондације 
из Јапана. ИТО фондација додељује стипендије за усавршавање у 
Јапану најбољим студентима последипломских студија, док је Токио 
фонд Универзитета у Београду основан из средстава која је истоимена 
јапанска фондација 1988. године поклонила Универзитету. Из ових 
средстава се стипендирају најбољи студенти последипломских студија 
са факултета друштвених наука. Циљ донатора је да пружи подршку 
студентима који показују лидерске способности и изванредне резултате 
на студијама и при реализацији својих пројеката у земљи и иностранству.
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Задужбине и фондови Универзитета у Београду

 Задужбинарство у Србији има богату традицију. Поклањањем 
имовине свом народу добротвори су помагали  привреду, здравство, 
школовање и културу. Тако је Универзитет у Београду приходовао средства 
од 77 задужбина и 11 фондова колико их је било пре Другог светског рата.
 Захваљујући добротворима, најчешће имућним грађанима, 
који су знали да је писменост једног народа најјаче његово оружје и 
услов опстанка, битно је побољшана материјална основа Универзитета у 
периоду између два светска рата. Тада је Универзитет у Београду био један 
од три најбогатија Универзитета у Европи и његов капитал процењивао се 
на више од милијарду долара.
 Најстарији регистровани фонд је Фонд за подизање Ботаничког 
врта који је књаз Милан Обреновић основао 1890. године, најпознатија 
грађевина завештана Универзитету је Капетан Мишино здање, у коме 
је првобитно, од 1863. године била Велика школа, а од 1905. године 
Универзитет, а највећи добротвор Универзитета у Београду је Лука 
Ћеловић-Требињац. 
 Треба споменути да су и владарске породице даривале 
Универзитет, тако да је краљ Александар Карађорђевић поклонио зграду 
за Студентски дом, који је то и данас, краљ Милан ботаничку башту 
Јевремовац, а краљица Наталија девет хиљада хектара шуме - југозападни 
део Мајданпечке државне домене, насеље Дебели Луг и рудник Благојев 
Камен. Универзитетска библиотека, сазидана је средствима Карнегијеве 
фондације.
 Ту су и драгоцене збирке: археолошке (Васић – Хајдова), 
нумизматичке (Вајфертова) и уметничке (Вујићева) , раритетне књиге и 
хербар, вредни књижни фондови.
 Значајне задужбине којима сада управља Универзитет су: 
Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке,  
Задужбина Драгољуба Маринковића, Задужбина Ђоке Влајковића, 
Задужбина Влајка Каленића, Задужбина Миливоја Јовановића и Луке 
Ћеловића, Задужбина Раде и Милана Вукићевића, Задужбина Светозара 
Видаковића и жене Магдалене, Задужбина Веселина Лучића, Задужбина 
Љубице М. Здравковић. Све задужбинске зграде обележене су плочама са 
називом задужбинара.  
 Захваљујући поклонима нових задужбинара и после Другог 
светског рата на Универзитету у Београду новоосноване су фондације 
из којих се, у складу са циљевима, стипендирају и награђују студенти: 
Фондација Сестара Булајић, Фондација Mr ph Љубице – Циге Војтех 
Драгићевић и ing ecc Николе Драгићевића, Легат Данице и Ивана 
Феофилактова и Фондација Косте Мигрића.
 Приход задужбинa се остварује преко закупа пословног и 
стамбеног простора. На овај начин задужбине и фондације су у току 
2014. годиине приходовале 38.414.316,14 динара. Већи део средстава 
се издваја за стипендије, награде, школарине, помоћ студентима у 
складу са циљевима, а један део средстава се издваја за инвестиционо 
и текуће одржавање зградa у складу са захтевима станара, сачињеним 
приоритетима и одлукама Одбора задужбина, а на основу Финансијских 
планова и Планова набавки. 
 По расписаним конкурсима за школску 2014/2015. годину, у 
складу са циљевима задужбина и фондација, додељене су награде за 
најбоље научно и књижевно дело у износу од 500.000,00 динара, 98 
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контакт: Јасмина Кабадаја
(011) 3207-426, 3207 424
kabadaja@rect.bg.ac.rs
www.bg.ac.rs 

стипендија у месечном износу од по 10.000,00 динара, 21 награда за 
стручне радове студената у износу од по 30.000,00 динара, 4 новчане 
награде у износу од по 30.000,00 динара за најбоље  дипломске радове, 80 
материјалних помоћи у износу од по 30.000,00,  и награђена су 4 најбоља 
дипломска рада у износу од по 30.000,00 динара. Са Задужбине Ђока 
Влајковић у складу са статутом издвојено је 1.200.000,00 динара за опште 
потребе Универзитета у Београду.Укупан  износ је 18.620.987,00 динара. 
 У складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу у 
току су поступци за повраћај одузете имовине Универзитета у Агенцији за 
реституцију.  
 И поред негативних решења надамо се да ће  се на примерени 
начин обештетити Универзитет у Београду. 
Повраћај целокупне задужбинске имовине користиће се за добробит 
студената, универзитетске наставне базе и наставника чиме ће последња 
воља задужбинара бити испоштована.
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Задужбина Драгољуба Маринковића
 Додељују се  стипендије студентима Универзитета у Београду са 
групације медицинских наука. Стипендија се додељује десет месеци.

 На конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду 
са факултета групације медицинских наука, (уписани на интегрисане  
академске  студије) и то са: Медицинског факултета, Стоматолошког 
факултета, Фармацеутског факултета и Факултета ветеринарске медицине, 
који се  финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који су 
корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

 Критеријуми за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,

• висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, 
најмање 9.

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, (у портирници), 

• уверење о упису школске  године у статусу студента који се финансира 
из буџета Републике Србије,

• уверење о положеним предметима и просечној оцени свих положених 
предмета,

• фотокопија личне карте.

 Пријаве се подносе на адресу:  

Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс 
Задужбине Драгољуба Маринковића.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од 
Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина 
и фондова Универзитета, на тел. 3207-426 и на интернет страници                            
www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку 
објављује на интернет страници www.bg.ac.rs на страници Задужбине 
Драгољуба Маринковића.

На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду (www.bg.ac.rs на страници Задужбине 
Драгољуба Маринковића)

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића

Додељују се стипендије студентима Универзитета у Београду – 
Економског факултета   и студентима Универзитета у Београду – Правног 
факултета. Стипендија се додељује десет месеци.

На конкурс се могу пријавити студенти основних академских 
студија Економског факултета и Правног факултета Универзитета у 
Београду, који се у текућој школској  години финансирају из буџета 
Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају 
право на стипендију Задужбине.

 Критеријуми за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,
• висина просечне оцене свих  положених предмета током студирања, 

најмање 9,
• други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни 

успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).           

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  

• уверење о упису  текуће школске  године  у статусу студента који се 
финансира из буџета Републике Србије,

• уверење о положеним предметима и просечној оцени свих положених 
предмета, 

• фотокопија личне карте.

Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.
 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од 
Сектора за инвестиције и управљање  имовином Универзитета, задужбина 
и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета  
www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.

Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и 
предлог одлуке о додели стипендија достављају Одбору Задужбине. На 
основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о 
додели стипендија и објављује је на интернет страници Универзитета www.
bg.ac.rs – на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића. 

На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  
Одбору Задужбине,  у року од  8 дана од дана објављивања одлуке на 
интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs - на страници 
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића. 

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Задужбина Влајка Каленића 

 Додељују се стипендије студентима Универзитета у Београду – 
Економског факултета, за текућу школску годину. Стипендије се додељују 
десет месеци.
 На конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду 
Економског факултета уписани на основне академске студије, који се 
у текућој школској  години финансирају из буџета Републике Србије. 
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију 
Задужбине.
 
 Услови за добијање стипендије су:  
  
• редовно уписивање школске године, 
• висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
• слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима 
чланова породице, за период јануар- септембар  текуће  године.     

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
• уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира 
из буџета Републике Србије,
• уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене 
предмете,
• фотокопија личне карте,
• уверење о просечном месечном приходу по члану породице за 
период јануар – септембартекуће  године
• пореско уверење са општине на којој је пријављен  подносилац 
пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као 
порески обвезник.  
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 
бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Влајка Каленића“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на 
Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином 
Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.
 Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине 
и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници 
Задужбине Влајка Каленића.
 На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана  објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs -на страници Задужбине 
Влајка Каленића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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 Додељују се  стипендије студентима Универзитета у Београду – 
Медицинског факултета, за школску годину. Стипендије се додељују десет 
месеци. 
 На Конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду 
уписани на интегрисане студије Медицинског факултета који се у текућој 
школској години финансирају из буџета Републике Србије. Студенти који 
су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.
 
 Услови за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,
• висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9.             .     

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
• уверење о упису текуће школске године у статусу студента који се 
финансира из буџета Републике Србије,
• уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене 
предмете,
• фотокопија личне карте. 
       
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 
бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Радe и Милана Вукићевића. 
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на 
Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином 
Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.
 Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине 
и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници 
Задужбине Радe и Милана Вукићевића.
 На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана  објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs -на страници Задужбине 
Радe и Милана Вукићевића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.

Задужбина Радe и Милана Вукићевића 
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 Додељују се  стипендијe најбољим студентима Универзитета у 
Београду, за текућу школску  годину. Стипендијњ се додељују десет месеци.
 
 На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија 
који се у текућој школској  години финансирају из буџета Републике 
Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају право на 
стипендију Фондације.
 
 Услови за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,
• висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
• слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима 
чланова породице, за период јануар- септембар  текуће  године.             .     

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
• уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира 
из буџета Републике Србије,
• уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене 
предмете,
• фотокопија личне карте,
• уверење о просечном месечном приходу по члану породице за 
период јануар – септембар текуће  године
• пореско уверење са општине на којој је пријављен  подносилац 
пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као 
порески обвезник.  
  
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 
бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондацијe Косте Мигрића.  
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на 
Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином 
Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета. 
 Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине 
и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници 
Фондацијe Косте Мигрића.
 На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана  објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs -на страници Фондацијe 
Косте Мигрића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.

Фондација Косте Мигрића
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Задужбина Љубице М. Здравковић 

 Додељују се стипендије  студентима Универзитета у Београду, за 
школску годину. Стипендија се додељује десет месеци.

 На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија 
који се у школској години финансирају из буџета Републике Србије. 
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију 
Задужбине.

 Услови за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,
• висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
• други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни 
успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).           .     

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
• уверење о упису школске године у статусу студента који се финансира 
из буџета Републике Србије,
• уверење о положеним предметима и просечној оцени за све положене 
предмете,
• фотокопија личне карте.
       
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 
бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић. 
 
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на 
Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином 
Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета. 
 Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине 
и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници 
Задужбине Љубице М. Здравковић. 
 На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана  објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs -на страници Задужбине 
Љубице М. Здравковић.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Фондација Mилана Стефановића-Смедеревца и 
супруге Даринке
Додељују се  стипендије студентима Универзитета у Београду са 
факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних 
дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску годину. 
Стипендија се додељује десет месеци. 
 На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских 
студија са факултета Универзитета у Београду, на којима се подстиче 
развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет 
унапређење трговине који се у школској години финансирају из буџета 
Републике Србије. Студенти који су корисници других стипендија, немају 
право на стипендију Фондације.
 
 Услови за добијање стипендије су:

• редовно уписивање школске године,
• висина просечне оцене за све положене предмете, најмање 9,
• предност ће имати студенти који су уписани на акредитовани 
студијски
програм/модул менаџмента или трговине.     

 Потребна документација:

• пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
• уверење о упису текуће године у статусу студента који се финансира 
из буџета Републике Србије,
• уверење о положеним предметима и просечној оцени за све 
положене предмете,
• фотокопија личне карте.
       
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски 
трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке. 
 
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на 
Универзитету у Београду - Сектор за инвестиције и управљање имовином 
Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs –Конкурси Универзитета.
 Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине 
и одлуку објављује на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници 
Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.
 На одлуку о додели  стипендије студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана  објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs -на страници Конкурс 
Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Фондацијe „Сестре Булајић“

 Новчане награде Фондације „Сестре Булајић“ додељују се за по два 
најбоља одбрањена дипломска рада из архитектуре и физичке хемије 
одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и 
Факултету физичке хемије Универзитета у Београду.
 На Оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у периоду 
од јуна претходне до јуна текуће године дипломирали на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије 
Универзитета у Београду. 
 

Потребна документација:

• пријава на Оглас,
• фотокопија дипломе и личне карте,
• дипломски рад кандидата.
 
 Пријаве се подносе Архитектонском факултету и Факултету за физичку 
хемију.
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од 
Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина 
и фондова Универзитета, на телефон 3207-426. 
 Избор дипломских радова обавља Архитектонски, односно Факултет 
за  физичку хемију и предлог одлуке о додели награде достављају Одбору 
Фондације. На основу предлога факултета, Одбор Фондације донеће 
одлуке о додели награде. Одлуку о додели награда уручиће Ректор 
Универзитета у Београду, дана 09.07.2015. године.
 Оглас о додели награда објавити на огласној табли и сајту Универзитета 
у Београду, огласним таблама Архитектонског факултета и Факултета 
физичке хемије.      

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића

 Додељује се „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за 
стручне радове  студената Универзитета у Београду из области правних и 
економских наука, за школску годину. 
 На конкурс се могу пријавити студенти  факултета Универзитета 
у Београду који се у школској години финансирају из буџета Републике 
Србије.
 
 Потребна документација:

•    пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
•            уверење о упису школске године у статусу студента који се 
финансира из буџета Републике Србије,
•         фотокопија личне карте,
•       стручни рад студента у штампаној и електронској верзији (на e-mail 
popovm1@rect.bg.ac.rs).  
     
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, 
Студентски трг бр. 1 са назнаком за конкурс „Награде Задужбине 
Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића“.
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити 
од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, 
задужбина и фондова Универзитета, на тел. 3207-426 и на интернет 
страници www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.
 Одбор Задужбине доноси одлуку о избору најбољих  стручних 
радова и објављује је на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на 
страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.  
 На одлуку о додели  награда студент има право приговора  
Одбору Задужбине,  у року од  8 дана од дана објављивања одлуке на 
интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници 
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Расписује се Конкурс за партиципацију у трошковима школарине 
студентата докторских академских студија Универзитета у Београду- 
Економског факултета  и Универзитета у Београду-Правног факултета за 
школску  годину.

 На Конкурс се могу пријавити студенти докторских академских 
студија Универзитета у Београду-Економског факултета и студенти 
докторских академских студија Универзитета у Београду-Правног 
факултета.

На Конкурс немају право учешћа студенти који су добили средства 
за финансирање докторских академских студија Универзитета у Београду 
од Министарства просвете и науке или факултета и других установа и 
институција.   
 Партиципација се додeљује  се из средстава Задужбине Миливоја 
Јовановића и Луке Ћеловића.

Критеријуми за добијање партиципације:
1) редовно уписивање школске године у оквиру одређеног студијског 
програма,
2) висина просечне оцене преко 9,0 током основних и дипломских (мастер) 
студија  
   

Потребна документација:
•   пријава (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета  www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради 
Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
•        уверење о упису одговарајуће године студија,
•          уверење о положеним предметима и просечној оцени свих положених 
предмета,
•        изјава да нису добијена средства за докторске академске студије,
•        извод из евиденције незапослених лица,
•       фотокопија личне карте.
 

Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити 
од Сектора за за инвестиције и управљање имовином Универзитета, 
задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници  www.
bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и 
предлог одлуке о додели партиципације достављају Одбору Задужбине.

 На основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну 
одлуку о додели партиципације и објављује је на интернет страници 
Универзитета  www.bg.ac.rs –на страници Задужбине Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића.

 На одлуку о додели партиципације  студент има право приговора 
Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на 
интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – на страници 
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ђеловића
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Задужбине Драгољуба Маринковића

Услови за добијање помоћи су:

•         да  студент студира на факултету Универзитета у Београду,
•    да студент поседује неки облик хендикепа или болести, (телесно 
оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента)
•        да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.

 Потребна документација:

•    пријава (образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 
Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или 
подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  
•          уверење о упису одговарајуће године студија,
•          медицинска документација, не старија од шест месеци,
•       уверење од одговарајућег лекара специјалисте, не старије од шест 
месеци
•          фотокопија личне карте.    
      
 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски 
трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Драгољуба Маринковића.

 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од 
Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина 
и фондова Универзитета, на тел. 3207-426 и на интернет страници www.
bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Избор кандидата за доделу помоћи  обавља Одбор Задужбине и 
одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на 
страници Задужбине Драгољуба Маринковића.

На одлуку о додели  помоћи студент има право приговора  Одбору 
Задужбине,  у року од  8 дана од дана објављивања одлуке на интернет 
страници Универзитета (www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба 
Маринковића.

Конкурс за доделу стипендија се расписује крајем године и траје  месец 
дана.
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Министарство просвете, науке  и технолошког развоја

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља 
послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање 
и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и 
ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих 
држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, 
средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; 
учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, 
основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског 
стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у 
предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; 
организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем 
запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа 
стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним 
ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима 
и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и 
реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају 
из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других 
облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Ученички и студентски кредити и стипендије

Ниво студија:  oсновне, мастер, докторске

Земља студирања: Србија

Језик студирања: српски

Област: све области

Рок: 01.10 – 31.10 2015. године

Контакт:  Стевица Пиварски,                                                                                                          
011/3806914
stevica.pivarski@mpn.rs
www. mpn.rs
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Министарство омладине и спорта - Фонд за младе 
таленте
 Фонд за младе таленте Републике Србије на годишњем нивоу 
расписује конкурсе за стипендирање и награђивање студената и 
средњошколаца у Републици Србији и иностранству. Од свог оснивања 
2008. године па до данас стипендирано је и награђено више од 16500 
студената и ученика средњих школа.
 Фонд за младе таленте годишње додељује до 1200 стипендија 
за студенте завршних година основних и мастер академских студија у 
Србији, и до 500 стипендија за студенте мастер и докторских студија у 
иностранству.
 Од 2010. године награда / стипендија која се додељује 
талентованим и успешним ученицима и студентима добила је име – 
”Доситеја” по српском просветитељу и реформатору Доситеју Обрадовићу.

Конкурс за стипендирање најбољих студената студија другог и 
трећег степена на универзитетима земаља чланицa европске 
уније и европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на 

водећим светским универзитетима 2015/16. године

Једнократна стипендија у износу до 1.250.000,00 динара, додељује се до 
500 стипендија.
Ниво студија: мастер и докторске студије 
Земља студирања: земље чланице ЕУ, ЕФТА и земље са Шангајске листе 
500 најбољих универзитета
Језик студирања: разликује се од факултета до факултета
Област: ДХ, ПМ, УМ, СПОРТ, МЕД, ТТ
Детаљи: Услови за аплицирање:
1. да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за 
лица која имају статус избеглице;
3. да су положили све испите из претходних година студија;
4. да им је просечна оцена најмање 8,50 у току основних академских 
студија;
5. да нису навршили 27 година живота - за студенте студија другог степена, 
односно 29
година живота – за студенте студија трећег степена до датума расписивања 
конкурса;
6. да су најмање једну годину основних академских студија завршили 
(положили све
испите предвиђене програмом за ту годину студија) на акредитованој 
високошколскојустанови у Републици Србији;
7. да су у школској 2015/2016. години уписани на годину коју похађају на 
студијама другог или трећег степена на једном од универзитета земаља 
чланица Европске уније, Европске асоцијације за слободну трговину или 
на водећим светским универзитетима;
8. да су редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и 
бораве у земљи где су уписани на студије.
Рок: 16.10.2015.
Контакт: Зорица Матковић
                   011/3110785
                   fond@mos.gov.rs
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Министарство омладине и спорта - Фонд за младе 
таленте
Конкурс за стипендирање до 800 најбољих студената завршне 
године основних академских студија и до 400 студената 
завршне године мастер академских студија са високошколских 

установа чији је оснивач Република Србија 2015/16. године

300.000,00 динара по студенту, додељује се 10 наставних месеци

Ниво студија: Завршна година основних и мастер академских студија
Земља студирања: Република Србија
Језик студирања: Српски
Област: ДХ, ПМ, УМ, СПОРТ, МЕД, ТТ
Детаљи: 
Услови за аплицирање:
1.  да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за 
лица која имају статус избеглице;
3.  да су у школској години за коју се конкурс расписује уписани у завршну 
годину основних академских студија или мастер академских студија 
или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је 
оснивач Република Србија;
4. за студенте завршних година основних академских студија и 
интегрисаних академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 у 
току претходних година студија, а за студенте мастер академских студија 
да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних академских студија;
5.  да су положили све испите са свих претходних година студија;
6.  да нису навршили 25 година живота – за студенте основних академских 
студија, односно да нису навршили 27 година живота – за студенте мастер 
академских студија и студенте интегрисаних академских студија
Рок: Конкурс ће бити отворен до средине новембра
Контакт: Зорица Матковић
011/3110785
fond@mos.gov.rs
www.mos.gov.rs
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Фондација Темпус своје постојање и рад везује за учешће Србије у 
програмима Европске уније за сарадњу у области образовања од 2000. 
године наовамо. Фондација Темпус је надлежна за промовисање и праћење 
спровођења Еразмус+ програма за пројекте у области образовања у 
Србији.  Саставни део Фондације је и национални Euroguidance центар, 
део европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовањукоја 
промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне 
информације о каријерном вођењу и мобилности.Осим тога што прикупља 
и објављује информације о резултатима пројеката, иновативним методама 
и примерима добре праксе у области целоживотног каријерног вођења, 
мрежа Euroguidance омогућава и размену информација о образовним 
системима у Европи, о могућностима за међународну мобилност, као 
и о европским иницијативама и програмима у областима образовања, 
каријерног вођења и мобилности.

Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији

Стипендије за студенте и особље високошколских институција 
кроз програме Еразмус+, Еразмус Мундус и CEEPUS

Стипендије за студентску размену на свим нивоима студија, стипендије 
за целокупне мастер и докторске студије, стипендије за студијске/
истраживачке боравке за наставно особље.
Ниво студија: сви нивои
Земља студирања: земље Европске уније; земље учеснице у CEEPUS 
програму
Језик студирања: најчешће енглески, али и други језици чланица ЕУ
Област: све области
Еразмус+  размене  - Кроз програм Еразмус+ студенти могу ићи на 
размену на свим нивоима студија на универзитете земаља ЕУ са којима је 
њихов универзитет остварио сарадњу кроз пројекте кредитне мобилности 
овог програма. 
Заједнички мастер програми - Уз то, нуде се и стипендије за комплетне 
мастер студије на неком од заједничких мастер програма које се реализују 
на више универзитета из различитих земаља ЕУ. За ову врсту студија 
потребно је да студент у претходних 5 година није провео 12 и више 
месеци у земљама ЕУ.
Еразмус Мундус мреже за размену - Исти услов важи и за стипендију 
кроз неку од мрежа Еразмус Мундус програма, која нуди стипендије за 
студентску размену, али и комплетне мастер и докторске студије. Уколико 
студент иде на размену, потребно је да универзитет на ком студира у 
Србији буде партнер на мрежи. 
CEEPUS - Кроз програм CEEPUS, студенти/наставно особље могу ићи на 
краће студијске боравке на неки од универзитета земаља које у овом 
програму учествују (Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, 
Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, 
Румунија, Србија, Словачка и Словенија).
Рок: Еразмус+/Еразмус Мундус мреже за размену: оквирно од септембра 
2015. до јануара 2016.
Контакт: Софија Петровић, Милош Петровић                
011/3342-430, 011/3342-432
scholarships@tempus.ac.rs
ceepus@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
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L’Oréal  Balkan d.о.о. 
 
 Компанија Лореал (L’Oréal) основана је 1909. године у Француској.  
Данас је светски лидер у козметичкој индустрији, присутан у више од 130 
земаља на 5 континената. Лореал  група у свом портфолију има више од 
30 интернационалних брендова који обухватају различите производе 
за бојење и негу косе, негу коже, мирисе и шминку. У компанији широм 
света ради близу 80 хиљада запослених, од чега око 4 хиљаде научника и 
истраживача. За Лoреал лепота је пре свега научна авантура. Овај принцип 
се огледа у кључној улози коју тимови одељења истраживања и иновација 
имају у осмишљавању и стварању производа будућности. Лореал на 
годишњем нивоу само у козметичка и дерматолошка истраживања 
инвестира више од 750 милиона евра.

Лореал Балкан, као део Лореал групе у Србији послује од 2004. године.  

Националне стипендије „За жене у науци“
Врста стипендије: Стипендија
Ниво студија: уписане или завршене докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: српски
Област: природне науке
Детаљи: Програм националних стипендија се у нашој земљи реализује 
у оквиру међународног партнерства Лореала и Унеска „За жене у науци“ 
(L’ORÉAL-UNESCO For Women in Science).
Глобални програм „За жене у науци“ постоји од 1998. године  и представља 
јединствени и амбициозни пројекат који за циљ има да промовише и 
охрабри жене које доприносе научном напретку у целом свету. Програм 
обухвата глобалне награде „За жене у науци“, које сваке године добија пет 
најуспешнијих научница у свету, као и интернационалне и националне 
стипендије које се додељују младим талентованим научницама широм 
света. 
Локални програми „Жене у науци“ тренутно постоје у око 50 земаља широм 
света, а у Србији се од 2010. године додељују националне стипендије. 
Програм се у нашој земљи спроводи у партнерству компаније Лореал 
Балкан, Националне комисије за Унеско и Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. 
Националне  стипендије „За жене у науци“ у Србији су намењене 
научницама из Србије, до 35 године старости, које су уписале или завршиле 
докторске студије у области природних наука. Годишње се додељују три 
стипендије, као подршка младим, талентованим и посвећеним женама да 
унапреде свој научно истраживачки рад, и као  подстицај да наставе да 
се баве науком у Србији. Износ сваке стипендије је 5000 евра у динарској 
противвредности.
Рок: Конкурс се отвара током јесени сваке календарске године, а рок за 
пријем апликација је три месеца од датума расписивања. Информације 
о конкурсу налазе се на званичној интернет страници националног 
програма. 
Контакт: Сања Бург                                                               
sanja.burg@loreal.com                                            
www.zeneunauci.co.rs/
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Фондација др Зоран Ђинђић

 Фондација др Зоран Ђинђић је основана 2003. године у циљу 
настављања промоције вредности на којима је инсистирао др Зоран 
Ђинђић. У оснивању Фондације су учествовали његови најближи 
сарадници и пријатељи. Циљеви Фондације су 1) подстицање међународне 
размене младих људи и стицање професионалног искуства 2) унапређење 
демократије и политичке културе, 3) промоција научног и политичког 
деловања др Зорана Ђинђића. Међу најважнијим пројектима Фондације 
су: Програм стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић (од 2004. 
год до данас); Летња школа европских интеграција и демократизације 
Београд-Констанц (2014-2015); Издавачка делатност (пет новоиздатих 
књига и списа др Зорана Ђинђића) и Регионална школа политичке 
филозофије  (од 2011. до данас).

Програм стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић

Врста стипендије: Стипендија за стручнe праксe у Немачкој у трајању од 
3 до 6 месеци
Ниво студија: завршне године основних студија, мастер студије и млади 
дипломци 
Земља стажирања: Немачка
Језик стажирања: немачки и/или енглески
Област: економија, електротехника, информатика, машинство, 
технологија, грађевинарство, архитектура, пољопривреда, новинарство, 
право, германистика
Детаљи:  У Србији је програм стручних пракси покренут 2003. године 
и спроводи се у име немачког Министарства за економску сарадњу уз 
помоћ Немачке развојне агенције ”GIZ”. За имплементацију пројекта су 
задужени Одбор немачке привреде за исток у сарадњи са Фондацијом 
др Зоран Ђинђић. Циљ програма је да се младима понуди јединствена 
могућност стицања практичног искуства у немачким компанијама и 
примена стеченог теоријског знања током студија. На основу постигнутог 
успеха, програм је 2007. године проширен на земље у региону Западног 
Балкана. На регионалном нивоу се годишње додели до 60 стипендија за 
обављање стручних пракси у познатим немачким компанијама у трајању 
од 3 до 6 месеци. 
 Услови за аплицирање су да кандидати буду уписани студенти 
или млади дипломци са првим радним искуством и да поседују добро 
познавање немачког и/или енглеског језика. Стипендија обухвата месечну 
стипендију Владе Немачке, курс немачког језика и покрива трошкове 
смештаја и превоза. 
 Пре почетка праксе организују се различита окупљања и 
активности у којима учествују нови стипендисти и алумнисти програма. 
На тај начин се настоји да се изгради регионална мрежа младих, високо 
квалификованих професионалаца. 
Рок:  01.10.2015 - 15.11.2015. 
онлајн апликација (www.djindjic-stipendienprogramm.org) 
Контакт:  Милена Попин, 
popin@stipendienprogramm.org
www.fond-djindjic.org
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 Београдска отворена школа (БОШ) је непрофитна, образовна 
организација грађанског друштва основана 1993. године. БОШ оснажује 
људске ресурсе, унапређује рад јавних институција и организација 
грађанског друштва, развија и заговара јавне практичне политике у циљу 
изградње бољег друштва заснованог на слободи, знању и иновацијама.У 
оквиру Саветодавног образовног центра, БОШ информише заинтересоване 
о могућностима студирања у иностранству и администрира програме 
стипендија, у циљу  доприноса развоју људских ресурса и реформи 
високошколског образовања у Србији. 

Central European University Scholarships и Civil Society Scholar Award - 
Стипендије за мастер и докторске студије/суфинансирање докторских 

студија

Ниво студија: други и трећи степен
Земља студирања: Мађарска; за Civil Society Scholar Award не постоји 
територијална одређеност
Језик студирања: енглески
Област: друштвене и хуманистичке науке
Детаљи: Централно-европски универзитет у Будимпешти (Мађарска) 
додељује стипендије за студије другог и трећег степена на 14  различитих 
департмана, 34 мастер и 11 докторских програма. Доступне су различите 
форме стипендија које се додељују на основу академских резултата и 
друштвеног ангажмана. 
Конкурс за академску 2016/2017 годину је отворен до 4. фебруара 2016.

Civil Society Scholar Award је стипендија коју додељује Open Society Foun-
dations Scholarship Programs. Стипендија је намењена студентима/кињама 
докторских студија као и научно-наставном особљу у високообразовним 
институцијама. Стипендија подржава рад на научном истраживању и нуди 
могућност докторантима/научним радницима да део свог истраживања 
спроведу на нематичном универзитету. 
Овај конкурс подржава иновативне пројекте који обогаћују истраживање, 
олакшавају размену идеја и помажу да се успоставе и изграде међународне 
мреже. Кандидати морају да буду повезани са академском институцијом 
и пројекти треба да буду у јасној вези са њиховим досадашњим 
истраживањем и/или предавачким ангажманом и дужностима.
Пројекти могу трајати од 2 до 10 месеци.
Тражени новчани износ за докторанте не може да прелази 10 000 америчких 
долара, док износ намењен за пројекте запослених у високошколским 
институцијама не може да прелази 15 000 америчких долара.
Прихватљиви су предлози пројеката у свим областима истраживања у 
друштвеним и хуманистичким наукама, посебно они који се односе на 
области: права, правосуђа и управе, одрживог развоја и управљања 
природним ресурсима, економских права и оснаживања сиромашних, 
јавног здравља, социјалног рада и развоја заједнице, новог медијског права 
и политике, инклузивног образовања, студија мира (пост-конфликтних 
студија) и људских права.
Контакт: Ана Стевановић, 
011/3061577
ana.stevanovic@bos.rs
www.bos.rs

Београдска отворена школа
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DAAD (German Academic Exchange Service)

 The German Academic Exchange Service (DAAD) is the largest fund-
ing organization in the world supporting the international exchange of stu-
dents and scholars. It is a registered association and its members are German 
institutions of higher education and student bodies. Its activities go far beyond 
simply awarding grants and scholarships.

The DAAD support the internationalization of German universities, promotes 
German studies and the German language abroad, assists developing coun-
tries in establishing effective universities and advises decisions makers on mat-
ters of cultural, education and development policy.  

Study Scholarship for graduated students all vocations - Scholarship 
for monthly life expenses

Level of studies:  Master programs

Country of study: German

Language of study: German and English 

Field of study: all

Details: 

Scholarships designed for successful granted students in all fields for continu-
ing studying in German. Conditions are: success in elementary study level, and 
applying for specific desired master program 

Deadline: 15th November every year

Contact: Danijela Pavlica
 011 26 36 424
info@daad.rs
www.daad.rs/sr/09877/index.html
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  The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern 
Europe (BAYHOST) is a cooperative institution of all Bavarian universities, uni-
versities of applied sciences and art academies. We provide information about 
research cooperation, coordinate academic relations with Eastern Europe and 
support academic exchanges between students and scientists. 
 We strive to promote and intensify cooperation in research and teach-
ing with universities in Eastern Europe and to establish new contacts with po-
tential partners. An international network of alumni supports us in striving for 
these goals.

One year scholarship program sponsored by the 
Free State of Bavaria 2016/17 

Level of studies:  Master & PhD (regular or one year research sojourns)
Country of study: Bavaria (Germany)
Language of study: German or English depending on the course program
Field of study:  All fields

Details:  The Bavarian State Ministry for Education, Science and the Arts will 
sponsor scholarships for the academic year 2016/17. Graduates from Bulgaria, 
Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and 
Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or 
postgraduate studies at Bavarian universities. 
 One year scholarships can be extended twice for up to 3 years. The 
scholarship is paid out monthly (700 €) and amounts to 8.400 € per year. Stu-
dents with at least one child receive 860 € per month, which amounts to 10.320 
€ per year. Candidates should send their documents to the address specified in 
the important advice on www.bayhost.de. 
 The objective of the annual scholarship program is to support scien-
tific cooperation and academic exchange between Bavaria and Central-, East-
ern- and Southeastern Europe
Deadline:  December 1st, 2015.
Contact: Katrin Döppe 
+49 941 943-5049
doeppe@bayhost.de
www.bayhost.de 

 

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and 
Southeastern Europe (BAYHOST) 
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 Француски институт у Србији саставни је део мреже од 130 
француских института и 920 француских алијанси у свету. Са седиштем 
у Београду и огранцима у Нишу и у Новом Саду, представља признатог 
и цењеног партнера у културном животу Србије, као и у школским, 
академским и научним круговима, Поспешује сарадњу између француских 
и српских универзитета и доприноси финансирању заједничких 
висококвалитетних истраживачких пројеката.
 Мобилност српских студената представља приоритет Амбасаде 
Француске и Француског института у Србији који предузимају велики 
број активности ради бољег информисања студената о погодностима и 
могућностима студирања у Француској. Огранак агенције Кампус Франс 
у Србији, која се бави промоцијом студија у Француској, сваке године 
организује око 50 презентација широм земље, а више од 400 студената 
годишње дође на индивидуалне саветодавне састанке.
 Сваке године између 650 и 700 студената одабере Француску за 
наставак студија. Француски институт им помаже да пронађу студијски 
програм, даје практичне савете за смештај и живот у Француској.

Стипендије Француске владе

Ниво студија: Мастер 2 или Докторат 
Земља студирања: Француска
Језик студирања: француски или енглески
Област: све области 
Детаљи: Програм стипендија Француске владе и Француског института у 
Србији намењен је студентима нивоа мастер 2 и доктората у коменторству, 
Стипендија покрива трошкове уписа на факултет, социјалног осигурања и 
трошкове живота током студија у Француској.
 Конкурс за стипендије за универзитетску 2016-2017. годину биће 
отворен 4. новембра 2015. а трајаће до марта 2016. Кандидати су одабрани 
после ригурозне селекције и долазе из свих крајева Србије са различитих 
универзитета и факултета. Све области су заступљене, али предност имају 
техничке и научне струке.
  Да би наградили најбоље студенте, Амбасада Француске и 
Француски институт потписали су споразум са Министарством омладине 
и спорта Републике Србије. Студенти из Србије, добитници стипендије « 
Доситеја » који настављају студије у Француској могу да добију додатну 
стипендију Француске владе. 
 Француски институт додељује такође и друге врсте стипендија: 
програм Коперник,  мобилност у оквиру сарадње са Националном високом 
школом за лепу уметност-ЕНСБА итд. Такође многе француске институције 
додељују финансијску помоћ за студије у Француској (региони, високе 
школе, универзитети, фондације…) 
Рок: март 2016.
Контакт: Сандра Елезовић, sаndra.elezovic@institutfrancais.rs
Весна Адамовић, vesna.adamovic@institutfrancais.rs
www.institutfrancais.rs
 

Француски институт у Србији

SERBIE
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Италијански институт за културу

 Италијански институт за културу је институција Републике 
Италије која се бави културним активностима у Србији. Задатак 
Италијанског института за културу је да промовише италијанску културну 
баштину у њеним различитим изразима. Бави се организацијом културних 
догађаја, културном и просветном сарадњом, подршком ширења 
књижевних, филмских и позоришних дела италијанских аутора на српском 
језику, организацијом курсева за учење италијанског језика, испита за 
сертификацију италијанског језика итд.

Стипендије Владе Републике Италије
Стипендија

Ниво студија: мастер студије, докторске студије
Земља студирања: Италија
Језик студирања: енглески или италијански
Област: све области
Детаљи: Стипендије се додељују на одређени број месеци који може да 
варира у укупном трајању од 3 до 12 месеци по кандидату.
               Услов за учешће на конкурсу је држављанство Републике Србије, 
академска титула, старосна граница до 35 година и знање италијанског 
језика. (из прошлог информатора)
Рок: мај 2016
Контакт: Споменка Зојић Мајдевац
011/3629346
corsilingua.iicbelgrado@esteri.it 
www.iicbelgrado.esteri.it

Embassy of Japan in the Republic of Serbia
Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) 

Scholarship For 2016

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology MEXT offers 
scholarships to international students who wish to study at Japanese universi-
ties as undergraduate students  and in graduate courses at Japanese universi-
ties either as a (non-degree) student or a regular student under the Japanese 
Government (MEXT) Scholarship Program for 2016 as follows.

Level of studies: Undergraduate and postgraduate
Country of study: Japan
Language of study: English/Japanese
Field of study:  All
Deadline:  April/May 2016
Address / web site: 
Trešnjinogcveta 13, 11070 Novi Beograd
www.yu.emb-japan.go.jp

J a p a n s k a  a m b a s a d a  u  S r b i j i
E m b a s s y  o f  J a p a n  i n  S e r b i a
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Politecnico di Milano

 Politecnico di Milano налази се међу 20 водећих универзитета у 
Европи. Са око 40.000 уписаних студената и преко 1000 професора, највећи 
је италијански универзитет за велики број техничких и природних наука, 
архитектуру и дизајн. Од свог оснивања 1963. године “Politecnico di Mi-
lano“ је базиран на квалитету и иновацији наставе, што је резултирало 
успостављањем чврсте сарадње са светом економије и привреде кроз 
развој експерименталног истраживања и трансфер технологије.
 На Универзитету Politecnico di Milano постоји 49 програма Mas-
ter of Science на енглеском и италијанском језику. Годишња школарина за 
мастер студије износи 3300€.
 Међу студентима овог универзитета били су и Giulion Natta 
(оснивач компаније за производњу гума Pirelli) и дизајнер Gianfranco Ferrè.
Према последњим истраживањима (Piepoli, 2013), 70% дипломираних 
студената на Politecnico di Milano налази посао у року од три месеца, а 90% 
у року од шест месеци. Специјализовани “Career Service” центар одржава 
контакте са светом индустрије и бизниса, нудећи дипломцима преко 200 
пословних понуда месечно.

400 стипендија за мастер студије
ПЛАТИНУМ, ГОЛД и СИЛВЕР стипендије

Ниво студија: мастер
Земља студија: Италија
Језик студирања: енглески и италијански
Област: техничке и природне науке, архитектура и дизајн
Детаљи: “Politecnico di Milano” додељује најбољим студентима “PLATINIUM” 
стипендије у износу од 13.300€. Студенти који добију “GOLD” стипендију, 
у износу од 8.300€ годишње, имаће покривене трошкове смештаја у 
студентском campusu као и покривене трошкове школарине. “SILVER” 
стипендија покрива трошкове школарине у износу од 3.300€ годишње.
 Стипендије су намењене студентима који долазе из земаља ван 
Европске уније. У просеку половини студената уписаних на мастер програм 
биће додељена стипендија. За доделу стипендија није потребно посебно 
аплицирати, сви кандидати пријављени за упис на Мастер студије ће бити 
аутоматски узети у обзир и за доделу стипендија.
 Кандидати који буду примљени на мастер студије, а којима не буде 
одобрена стипендија, могу се уписати уз плаћање годишње школарине у 
износу од 3.300€
Рок: 25.11.2015.
Контакт: Иван Мангов
 ivan.mangov@gmail.com 
 www.najstudent.com/polimi
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 Universitá Cattolica del Sacro Cuore is the largest private university 
in Europe boasting over 41 000 students across 12 Schools and 4 campuses.We 
distinguish ourselves for our multidisciplinary curriculum, our industrial ties al-
lowing for unique networking and internship opportunities, and our academic 
reputation; 10 disciplines taught by us feature in the QS World University Rank-
ings by Subject 2015. 
 Cattolica also has a strong international focus, including a dedicated 
scholarship scheme for Serbian students. Tailored services range from dedicat-
ed orientation events, visa and accommodation assistance, to opportunities 
for exchange and language courses abroad for enrolled students. 
 By living and studying in Milan, Italy’s economic capital, with its con-
stant flow of international businesses and investments, our students are ide-
ally positioned to put to practice the knowledge gained in their studies whilst 
using their own language abilities and cultural competencies. 

UCSC International Scholarships

Scholarship: Partial, merit-based reductions on tuition fees
Level of studies: Undergraduate and graduate
Country of study: Italy
Language of study:  English or Italian (depending on course)
Field of study:  All programs offered (12 Faculties)
Details: Cattolica reserves partial merit-based scholarships on its English-
taught or Italian-taught full time courses, both at undergraduate and graduate 
level. These scholarships consist of tuition fee reductions that can vary from 
20% to 75% , and are requested at the time of applying for the program/s. 
 The number of scholarships available, the amount, and the dead-
lines vary according to the program.
Deadline: Varies according to program
Contact: Aishah Pathak
+390272345108
international.inquiry@unicatt.it
www.ucscinternational.it

Università Cattolica del Sacro Cuore
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OEAD Austrijska služba za razmenu studenata

Ernst Mach Stipendium
Ниво студија: Постдипломске, Постдокторске
Земља студија: Аустрија
Језик студирања: Немачки
Детаљи: Стипендија „Ernst Mah“ намењена је студентима постдипломских 
и постдокторских студија који су студије завршили ван Аустрије или 
предају на универзитетима у другим земљама, али су заинтересовани да 
своју академску каријеру обогате истраживачким боравком у Аустрији.
Рок: 1. Март (за наредну академску годину)
Контакт: www.oead.at

Franz Werfel Stipendium
Ниво студија: Постдипломске, Постдокторске, Истраживачке
Земља студија: Аустрија
Језик студирања: Немачки
Област: Лингвистика и Књижевност
Детаљи: Студијски програм покренут је 1992. Године и намењен је 
кандидатима из целог света. „Verfelova stipendija“ нуди могућност 
истраживачког рада на институтима или у библиотекама и архивима.
Рок: 1. Март (за наредну академску годину)
Контакт: www.oead.at

Richard Plaschka Stipendium
Ниво студија: Постдипломске, Постдокторске, Истраживачке
Земља студија: Аустрија
Језик студирања: Немачки
Област: историјско истраживање
Детаљи: „Plaškina stipendija“ намењена је универзитетским предавачима 
чији је рад усресређен на историју Аустрије, а пружа могућност на 
иститутима или у библиотекама и архивима.
Рок: 1. Март (за наредну академску годину)
Контакт: www.oead.at 
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 Владина организација која сваке године нуди стипендије 
за студенте и истраживаче.

Стипендија
Ниво студија: мастер
Земља студирања: Шведска
Језик студирања: енглески или шведски
Област: све области
Детаљи: детаљније на сајту www.studyinswedish.se
Pok: још увек није доступно
Контакт: Славица Марковић Сандић
slavica.markovic-sandic@gov.se
www.studyinswedish.se

Шведски институт

The Embassy of the Czech Republic / The Government of 
the Czech Republic

Government Scholarships / Scholarship Awards within the Foreign 
Development Assistance Programme

Level of studies:  Bachelor/Master/Doctoral
Country of study: Czech Republic
Language of study: Czech, English 
Field of study: in Czech language: Humanities, Technical-Economic Subjects, 
Transportation, Medicine, in English language: Economics, Agriculture, Infor-
matics, Environment, Energetics
Deadline: 30. September 
Contact: Milena Mirkic 
 Milena_Mirkic@mzv.cz
www.mzv.cz/belgrade
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Институт Јунус Емре - Турски културни центар Београд

 Институт Јунус Емре посредством својих културних центарa 
отворених широм света чији тренутни број премашује четрдесет, 
представља турски језик, културу и уметност. Остварује сарадњу са 
установама културе других земаља, подржава научне установе и 
универзитетe и на тај начин повезује културе и народе. Мисија Института 
је повећање културне размене и развијање пријатељских односа са 
другим земљама.  
 Институт Јунус ЕмреТурски културни центар Београд свим 
заинтересованима нуди курсеве турског језика сертификоване према 
Европском заједничком оквиру, квалитетну наставу коју изводе професори 
турског језика-нативни говорници,самим тим и прилику за стицање већег 
степена комуникацијских вештина. Поред језика, у програму су и културни 
садржаји попут изложби, фестивала, промоција, концерата, семинара, 
предавања и филма.

Летња школа турског језика - Стипендија

Земља студирања: Република Турска 
Језик студирања: турски 
Област: Истанбул, Анкара, Измир, Анталија, Бурса
Детаљи: Институт Јунус Емре сваке године организује летњу школу 
турског језика која се одржава у Републици Турској. Током трајања 
програма за све полазнике обезбеђене су стипендије које укључују курс 
језика, смештај, исхрану и друштвене активности. 
 Право учешћа на конкурсу имају студенти између 18 и 27 година, 
који студирају на основним или академским студијама, са минималним 
предзнањем турског језика. Поред учења турског језика програм 
подразумева културне и заједничке активности које доприносе развијању 
пријатељских односа међу полазницима. Полазници током трајања курса 
бораве у следећим градовима: Истанбул, Анкара, Анталија, Бурса и Измир. 
 Првенство учешћа на летњој школи турског језика имају 
полазници курса Института Јунус Емре – Турског културног центра 
Београда и студенти турског језика и књижевности из целе Србије.
Рок: познат по објави конкурса
Контакт: Жељана Живковић
011/2432249
belgrad@yee.org.tr
zivkovic@yee.org.tr 
belgrad.yee.org.tr
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Mexican Agency for International Development 
Cooperation
 On behalf of the Ministry of Foreign Affairs, the Mexican Agency for 
International Development Cooperation (AMEXCID) invites foreign citizens 
who are interested in studying in Mexico, to participate in the Mexican Govern-
ment Scholarship Program for International Students.

Mexican Government Scholarship Program for International 
Students

Level of studies: 1. Undergraduate and graduate mobility programs; 2. Gradu-
ate-level research and postdoctoral fellowships; 3. Specializations; 4. Master’s 
degrees; 5. Doctorates; 6. Medical specializations and subspecializations
Country of study: Mexico 
Language of study: Spanish
Field of study: various (http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-de-becas-
para-extranjeros/2028)
Details: More than 70 Mexican institutions of higher education participate 
and all offer academic programs registered with the National Council for Sci-
ence and Technology (CONACYT) in the National Program of Quality Graduate 
Degrees. The entire scholarship application process must be done at the   
 Mexican Embassy in the applicant’s country or at the concurrent 
embassy. No applications will be accepted directly from the applicants. 
Selection Criteria: 
• Academic excellence of the candidate in the intended area of study. 
• The intended field of study in Mexico is related to the applicant’s academic 
and job history. • The area of study is important to and has a direct impact on 
the development of the applicant’s country.
• The program must relate to specific current or approved projects that have 
an impact on the development of the applicant’s country.

 Scholarship Benefits: 
• Monthly stipend of 4 times the minimum salary in Mexico City for under-
graduate mobility scholarships, specializations, master’s degrees or master’s-
level research, Spanish language or Mexican culture courses, currently the 
equivalent of approximately US $546.234. 
• Monthly stipend of 5 times the minimum salary in Mexico City for doctoral 
studies and research, postdoctoral fellowships and medical specializations 
and subspecializations, currently the equivalent of(approximately US $681.90. 
• Registration fees and tuition, as established by the program at each institu-
tion 
• Health insurance from the Mexican Social Security Institute (IMSS), starting 
in the third month of the scholarship. 
• Round-trip international airfare at the beginning and end of the scholarship. 
• Transportation from Mexico City to the host institution and back at the start 
and end of the scholarship, if studying outside of Mexico City.
Deadline: from April 15 to August 31, yearly
Contact: +381 11 3675 012    
culturalesseb@sre.gob.mx                    
www.amexcid.gob.mx/index.php
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 The International Academic Center in Belgrade is a part of the Edu-
cationUSA network of educational information centers, approved and sup-
ported by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural 
Affairs. The Center, which provides accurate, unbiased information concern-
ing accredited higher educational opportunities in the United States, serves 
communities throughout Serbia through the promotion of a full range of US 
higher education and international exchange opportunities in the United 
States.  
 The Center is open to the public and offers professionally staffed 
services Tuesday through Friday from 11 am to 7 pm and on Saturday from 10 
am to 3 pm. In addition the Center is also accessible to all citizens of Serbia via 
its interactive website and online seminars in order to provide equal access 
to accurate, unbiased information concerning accredited higher educational 
opportunities in the United States.

Assistantships with Tuition Waivers
Departmental Funding through paid assistantship and tuition waivers
Level of studies:  Masters, PhD
Country of study:  United States
Language of study: English
Field of study: all fields
Details: Outstanding students within their fields receive funding through 
departmental support for Masters and PhD studies in the United States. Cri-
teria involves both quantitative and qualitative accomplishments, including, 
but not limited to undergraduate GPA, Standardized Test Scores, Academic/
Professional Accomplishment, Statement of Purpose, and Letters of Recom-
mendation.  Through the support of the United States Embassy in Belgrade, 
IAC provides extensive free resources that walk students through each step 
of the process, including free information sessions, library resources, updates 
and newsletters, alumni fairs and the annual SEE Tour of U.S. Colleges and 
Universities. 

Deadline: varies

Contact:
Ksenija Joksimovic
JoksimovicK@iacbg.org
office@iacbg.org
www.iacbg.org
                                                                                                                                                                                                                                               

EducationUSA Serbia/U.S. Colleges and Universities
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 Поставите себи високе циљеве. Студирањем у Канади добијате 
академску диплому која је призната и цењена широм света. Тако постајете 
и део једног разноликог, благонаклоног и вибрантног друштва које нуди 
јединствено културолошко искуство у сигурном и лепом окружењу. 
Направите први корак ка успеху. Амбасада Канаде промовише у 
Србији, Македонији и Црној Гори Канаду као дестинацију за студирање 
и истраживачки рад. Амбасада такође координира наступ Канаде на 
регионалним сајмовима образовања.

Једногодишње, двогодишње и трогодишње стипендије Владе  
Канаде за међународне студенте

Ниво студија: постдипломске студије 
Земља студирања:Канада
Језик студирања: енглески / француски
Област: природне и друштвене науке
Детаљи: Канадски универзитети обезбеђују одређен број школарина 
за иностране студенте за које је потребно да се пријави директно 
преко катедре на универзитету који сте изабрали за студирање. Такође, 
студентима је обезбеђена и стручна пракса која може бити и плаћена. 
Детаљније информације о овим могућностима се налазе на сајту самих 
факултета.
Canadian Government Scholarships - Истражите нашу базу 
расположивих стипендија у односу на земљу из које долазите, ако бисте 
пронашлиразличите врсте стипендија или могућности финансирања које 
обезбеђује Министарство иностраних послова, међународне трговине и 
развоја, као и друга министарства Владе Канаде.
Vanier Canada Graduate Scholarships - Програм Vanier Canada Gradu-
ate (VanierCGS) помаже канадским институцијама да привуку високо-
квалификоване студенте докторских студија. Vanier CGS трогодишња 
стипендија износи $ 50,000 на годишњем нивоу. Три критеријума се 
вреднују током оцењивања: академски успех, истраживачки потенцијал и 
лидерство.
Banting Postdoctoral Fellowships – Овај престижни двогодишњи програм 
у износу од $ 70,000 на годишњем нивоу обезбеђује средства за најбоље 
студенте постдокторских студија, из Канаде и ван ње, који ће допринети 
економском, социјалном истраживачком напретку земље.
Рок: септембар- новембар 2015
Контакт:
 Олгица Маринковић
(+381-11) 306-3074  
olgica.marinkovic@international.gc.ca
www.educationau-incanada.ca
www.scholarships-bourses.gc.ca
www.vanier-cgs-bes.gc.ca
www.banting.fellowships-bourses.gc.ca

Амбасада Канаде
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 The Harvard Club of Serbia is a non-profit organization chartered 
in 2003 that serves the interests of Harvard University, its graduates, and 
students in Serbia. 
 The club sponsors social, entertainment and educational programs 
for alumni in and around the nation’s capital. In addition, HCS works through-
out Serbia to enhance the welfare and reputation of Harvard, raise scholarship 
funds, and keep its members in touch with each other and their Alma Matter.    
 
Harvard Club of Serbia scholarship – „Čedomir Mijatović“ for social 

sciences, and „Draga Ljočić“ for hard sciences

Scholarship: Award
Level of studies:  Undergraduate, final year
Country of study: Serbia
Language of study: Serbian
Field of study:  social and hard sciences
Details: Harvard Club of Serbia awards merit-based scholarship to final year 
undergraduate students at top Serbian Universities. The scholarships award 
academic excellence, and potential to contribute to science development in 
Serbia.
Deadline: TBD
Contact: stipendija@harvard-serbia.org
www.harvard-serbia.org/

Harvard Club of Serbia

Chevening Scholarships in Serbia

 Chevening Scholarships in Serbia are awarded to outstanding emerg-
ing leaders to pursue a one-year Master’s at any UK university. The scholarship 
programme provides a unique opportunity for future leaders, influencers, and 
decision-makers from all over the world to develop professionally and academ-
ically, network extensively, experience UK culture, and build lasting positive 
relationships with the UK.
 A Chevening Scholarship offers financial support along with the op-
portunity to become part of the highly regarded and influential Chevening 
global network.
 Applicants from Serbia can choose any course of study, but we par-
ticularly welcome applications in the following fields: Competition reform, 
Economics, Energy, Human rights, Legal system reform, Minority rights, Post-
conflict reconciliation, Public administration reform, Regional relations, Rule of 
law
How to apply: Applications for 2016/2017 Chevening Scholarships are now 
open. Please read the information on www.chevening.org/serbia carefully 
prior to applying. Applications close on 3 November at 12:00 GMT (midday UK 
time)
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 У септембру 2012. године дефинисали смо свој пословни сан и од 
тада идемо сигурним путем остварења, вођени оптимизмом, амбицијом, 
сталним усавршавањем и одговорношћу. Наш сан је био да видимо људе 
у Србији како, као и било где у свету, раде и пристојно живе од свог рада. 
Али сањати није довољно. Зато смо на остварењу тог сна вредно и упорно 
радили.  Сведоци смо успорених промена у традиционалном образовању. 
За последицу имамо велики број људи који су се образовали за занимања 
која никоме не требају. Исто тако,  на тржишту рада стално се јавља 
потреба за новим вештинама.
 Пратећи однос понуде и потражње послова и кроз разговоре са 
послодавцима, осмислили смо обуке за тренутно најтраженије послове из 
различитих области:
•   Информационе технологије – (веб дизајнер, графички дизајнер, „Auto-
CAD” дизајнер, “PHP” програмер, Андроид програмер
•   Маркетинг – интернет маркетинг менаџер, “copy writer”, “SЕО” стручњак, 
администратор друштвених мрежа, Гугл администратор, блогер
•   Менаџмент – менаџер за односе с јавношћу, пројектни менаџер, „еvent“ 
планер, пословни секретар, књиговођа, менаџер за ЕУ фондове
 Обуке и курсеве реализује школа која је специјализована за 
пружање нових, практичних и високотражених знања и вештина, помоћу 
којих ћете лако и брзо доћи до новог посла, преквалификацје и добре 
зараде.

Стипендија за студенте државних и приватних факултета

Стипендија: Делимично стипендирање студената за обуку за тражена 
занимања
Ниво студија: сви
Земља студирања: Србија
Језик студирања: српски
Област: маркетинг и ИТ 
Детаљи: 
Школа обуке и курсева позива све студенте који желе да се, кроз програм 
делимичног стипендирања, брзо оспособе за запослење током и након 
студија.У земљи или иностранству. Обучавамо вас за брзо стицање 
практичног знања – у областима где постоје реалне шансе за запослење 
и добру зараду.
- Без обзира колики вам је просек оцена
- Било да сте на основним, мастер или докторским студијама
- Без сувишне папирологије и дугог чекања на одобрење
- Било да сте већ корисник неке друге стипендије
Рок: Стално отворен
Контакт: 
Душка Дувњак
061 664 89 64
www.obukeikursevi.com

Aгенција за образовање ”Пословна савршеност”
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 Компанија “ЈТI” у Србији послује под именом “ JT International 
a.d. Senta”, са огранком у Београду и фабриком за производњу дуванских 
производа и цигарета у Сенти.
 “ЈТI” у Србији запошљава више од 250 људи и сарађује са око 380 
произвођача дувана и сезонских радника. “ JT International a.d. Senta” je део 
“Japan Tobacco International” групе компанија (JTI) која води међународне 
послове “Japan Tobacco” групе, водећег произвођача дувана и дуванских 
производа у свету. Седиште “JTI”-a je у Женеви, у Швајцарској. 
 “JTI” je међународна и мултикултурална компанија, која 
запошљава више од 26 000 људи и више од 100 националности. Послујемо 
у 120 земаља света, 25 фабрика, осам центара za истраживање и развој и 
пет фабрика за обраду дувана. 

Сакура стипендија

Стипендија: стипендија за научно-истраживачки рад
Ниво студија: основне, постдипломске и докторске студије и истраживачи 
који нису у сталном радном односу
Земља студирања: Република Србија
Језик студирања: српски
Област: друшвене и хуманистичке науке (економија, право, политичке 
науке, филозофија, јапански језик, књижевност), култура и уметност, 
каизен менаџмент.
Детаљи:
Идејом да подстакне изучавање јапанског друштва и културе у Републици 
Србији, као и да допринесе јачању српско-јапанског пријатељства, “ЈТ 
International a.d. Senta”, члан “Japan Tobacco International” (JTI) групе, у 
сарадњи са Амбасадом Јапана од 2011. године додељује Сакура стипендије 
студентима у Србији. Ова стипендија се додељује за најбољи истраживачки 
рад у вези са Јапаном. За учешће на конкурсу, потребно је поднети предлог 
истраживачког рада на тему у вези са Јапаном према обрасцу који се 
налази на сајту стипендије. 
 Први део стипендије се исплаћује када су познати добитници, а 
други део када се поднесу готови истраживачки радови, а комисија утврди 
да су у складу са послатим предлогом приликом конкурисања.
Рок: октобар/новембар
Контакт: 
Снежана Кривокапић
snezana.krivokapic@jti.com 
http://sakurastipendije.rs/
www.jti.com

Компанија “JT International a.d. Senta” 
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 “Delhaize Serbia”(Делез Србија) је чланица међународног 
трговинског ланца “Delhaize Group”(Делез Гроуп), чије је седиште у Белгији 
и који послује на три континента у шест земаља. Делез Груп је стигао у 
Србију 2011. године одкада интензивно ради на проширењу асортимана, 
константном подизању квалитета производа и унапређењу услуге. 
Интеграција тржишта Србије у светски препознат систем допринела је 
целокупном развоју модерног пословања у области малопродаје у Србији. 
Делез Србија је на тај начин, остала највећи трговински ланац у нашој 
земљи. На крају првог квартала 2015-те године имала је више од 10.800 
запослених и укупно 388 објеката продајних формата: Maxi, Shop&Go и 
Темпо.

Стипендије за студенте факултета

Ниво студија: завршна година основних или мастер студија 
Земља студирања: Србија
Језик студирања: српски
Област: економија, менаџмент, саобраћај
Детаљи:  Програм стипендија у компанији Делез Србија организује се за 
студенте завршних година факултета. Програм се реализује у трајању од 
четири месеца и подразумева ангажовање од осам сати сваког радног 
дана  у секторima:  Операцијe, Логистикa и Категори менаџмент.
 Пролазећи кроз ова три сектора, стипендиста има могућност да 
учи од најбољих ментора и да са њима ради  на различитим, изазовним 
пројектима. На овај начин стиче прави увид у пословање и процесе једне 
од највећих компанија на српском тржишту. У једном делу програма 
стипендиста може да изабере сектор који га посебно занима (који не 
подразумева нужно неки од већ поменутих сектора) и дау њему проведе 
недељу дана. По завршетку програма на основу евалуације ментора бирају 
се најбољи стипендисти који добијају могућност запослења у компанији.
 Студентима сетоком трајања програма исплаћује стипендијана 
месечном нивоу.
Рок: Пријаве за стипендију у периоду од априла до маја
Контакт: 
Јелена Русовић
Jelena.rusovic@delhaize.rs
065 3495 197
prijavazaposao.delhaize.rs

Компанија “Delhaize Serbia”
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 ЕY (Ernst & Young) је глобални лидер у ревизорским, пореским, 
трансакцијским и саветодавним услугама, присутан у више од 150 земаља 
света и са преко 210 хиљада запослених. Глобални потенцијал наше 
компаније омогућава нам да клијентима обезбедимо проверен квалитет 
професионалних услуга, а младима изазовно радно окружење. 
Верујемо да се прави лидери не рађају - већ граде и, управо изтог разлога, 
посебну пажњу посвећујемо професионалном усавршавању младих. 
Такође, тежимо да у свом тиму имамо људе разноликих образовних 
профила како бисмо обезбедили уникатно и снажно радо окружење 
базирано на различитим приступима који обогаћују нашу организациону 
културу. Ипак, оно што очекујемо од наших запослених, као и  кандидата 
јесте да су:
• особе који демонстрирају интегритет, поштовање и тимски рад
• особе са енергијом, ентузијазмом и храброшћу да предводе
• особе који граде односе тако што поступају исправно
ЕY у Србији послује од 1997. године. Почели смо са свега неколико људи, а 
данас имамо више од 200 професионалаца у тиму, укључујући пет партнера. 
Наша жеље и одговорност као лидера на тржишту професионалних услуга, 
је да дамо позитиван допринос свету. 

“EY” Стипендија
Стипендија: Месечна финансијска подршка
Ниво студија: све 
Земља студирања: Србија
Језик студирања: српски или енглески
Област: све
Детаљи: Од стипендиста се очекује да редовно полажу испите и да на 
крају сваке школске године достављају потврду о положеним испитима: 
да ће годишњи просек оцена бити минимум 8,00; да неће променити 
факултет или смер без сагласности EY-а; да ће по завршетку факултета 
засновати радни однос код Стипендитора. Стипендистима се исплаћује 
стипендија до завршетка школовања, крајем месеца за тај месец.
Рок: до краја школовања
Контакт: 
Соња Јовановић
sonja.jovanovic@rs.ey.com
Facebook: EY Serbia Careers
Twitter: @EY_CareersSR

Компанија “Еrnst & Young”
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 Образовни центар “EQUILIBRIO” већ пуних 15 година једна је од 
најпознатијих и најугледнијих институција за учење страних језика на 
територији града Београда. Основни циљ Центра EQUILIBRIO је да својим 
полазницима пружи најсавременији начин учења и усвајања страних 
језика и постане лидер из области интеркултуралног, неформалног 
образовања на територији читаве Републике Србије.
 Висококвалитетни курсеви, најмодерније методе наставе, 
одлични технички услови и опремљеност, наставна средства реномираних 
светских издавача, као и непрекидно усклађивање програма школовања 
са развојем тржишта, императив су у деловању ове водеће образовне 
институције на нашим просторима.
 Метод по коме је Образовни центар “EQUILIBRIO” далеко познат је 
брижљиво осмишљен конверзацијски метод са применом индивидуалног 
приступа у раду, са фокусом на специфичне потребе сваког полазника. 
Креирањем реалних околности у учионици, стварамо услове да се језик 
усваја на потпуно спонтан и природан начин, а кроз константну интеракцију 
и комуникацију искључиво на циљном језику. У потпуно динамичном 
окружењу, постижу се брзи и конкретни резултати, чија је применљивост 
више него приметна у изузетно кратким временским роковима.
 Образовни центар “EQUILIBRIO” послује на чак осам локација 
у граду: Трг републике, Нови Београд (3), Врачар, Дорћол, Баново брдо 
и Вождовац. У својој богатој понуди Центар EQUILIBRIO има опште и 
специјализоване курсеве чак 10 страних језика, припремне курсеве за 
полагање међународно признатих испита, курсеве у иностранству, курсеве 
за предузећа, дечије и омладинске курсеве итд.

Једногодишња стипендија за учење страних језика

Број стипендија: 1
Врста стипендија: Учење страних језика
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: енглески, немачки, италијански, шпански, француски, 
норвешки, шведски, руски, грчки или арапски
Област: Интеркултурално, неформално образовање/ све области
Детаљи: Једногодишња стипендија (4 семестра) за учење једног од 10 
страних језика у понуди, по избору (енглески, немачки, италијански, 
шпански, француски, норвешки, шведски, руски, грчки или арапски), за 
редовне студенте Универзитета у Београду, уписане у школску 2015/16. 
годину. 
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формулара на Сајму 
стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente
Рок: 10.10.2015.

Образовни центар “EQUILIBRIO”
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Припремни курс за полагање међународно признатих испита 
(FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS)

Број стипендија: 3
Врста стипендија: Учење страних језика
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: енглески
Област: Интеркултурално, неформално образовање/све области
Детаљи: Припремни курс за полагање међународно признатих испита 
из енглеског језика (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS), за редовне студенте 
Универзитета у Београду, уписане у школску 2015/16. годину.
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формулара на Сајму 
стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente
Рок: 10.10.2015.

Једносеместрална стипендија за учење шпанског, италијанског 
или португалског језика, по избору

Број стипендија: 3
Врста стипендија: Учење страних језика
Ниво студија: основне академске, мастер и докторске студије
Земља студирања: Србија
Језик студирања: шпански, италијански или португалски
Област: Интеркултурално, неформално образовање/све области
Детаљи: Једносеместрална стипендија за учење шпанског, италијанског 
или португалског језика, по избору, за редовне студенте Универзитета у 
Београду, уписане у школску 2015/16. годину.
Начин конкурисања: Попуњавањем апликационог формулара на Сајму 
стипендија или на www.stranijezici.com/stipendije-za-studente
Рок: 10.10.2015.

Контакт: 
Ивана Јовановић
063/323-634
ivanajovanovic@stranijezici.com 
www.stranijezici.com
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КАЛЕНДАРСКИ ВОДИЧ КРОЗ ПРОЦЕС    
 Процес конкурисања за стипендију може да буде прилично хаотичан, 
па смо због тога направили календар који може да вам служи као водич кроз тај 
компликовани процес. Водич представља компилацију информација о стипендији и 
финансирању из различитих извора* . 
 Замишљен је тако да брз и једноставан начин пружи увид у основне 
кораке од почетка тражења одговарајуће стипендије, да олакша сналажење у 
процесу конкурисања за стипендију са информацијама и саветима о  правом 
времену за сваки поједини корак у том процесу. Намера није била да овај водич 
буде једини извор када су у питању стипендије – када уђете у причу о стипендијама 
консултоваћете различите изворе, укључујући и бивше стипендисте који су већ 
прошли кроз то искуство.  Подсећамо да вам на располагању стоји  Центар за 
развој каријере и саветовање студената као и Сектор за међууниверзитетску и 
међународну сарадњу Универзитета у Београду који ће вам пружити додатне 
информације и помоћ везану за процес пријављивања. 
 Дакле, пре него што уђете у тај процес, припрема треба да почне више 
од годину дана унапред од дана када  желите да започнете своје студије. Када 
смо правили овај распоред узели смо као референцу универзитет који почиње 
са предавањима у јесен (август - октобар), али већина универзитета широм света 
примају студенте  и у јануару и априлу.

  * Група аутора, Приручник о мобилности студената, Универзитет у Београду, 2011; Бабић, Д  и  Ракамарић, З , 
Водич за послиједипломски студиј у иноземству, ПОИНТ, 2010; http://www scholarshipportal eu/; информације из 
прве руке сарадника Центра за развој каријере Универзитета у Београду

Лето – годину дана унапред
Истраживање потенцијалних студијских  
програма и универзитета 

Ако желите да студирате у иностранству, 
први и најранији корак мора да буде одлука 
где и шта желите да студирате  Ово је можда 
најважнији корак у целом процесу и треба му 
посветити довољно времена за проучавање  За 
ту сврху можете да користите неке од бројних 
сајтова и портала за претраживање студијских 
програма и стипендија које можете да нађете 
на последњој страни овог календара  Када сте 
идентификовали предмет и врсту програма 
на који желите да одете, можете да започнете 
потрагу за универзитетом  

Водите рачуна о томе колико су одређени 
програми конкурентни - конкурентнији 
програми вам пружају престижнију титулу  
Познати универзитети су богати, тако да је 
више новца на располагању за финансијску 
помоћ  С друге стране, такмичење за пријаву 
и финансирање је тешко  Направи листу 

рангирања првих 10-15 универзитета и оних 
који су испод, али изаберите универзитете из 
обе категорије  

Пажљиво прочитајте информације 
постављене на сајтовима и информаторима  
Проверите да ли одговарате групи којој 
је намењен одређени број стипендија  
Проверите понуђене часове и истраживачка 
интересовања факултета како би се уверили да 
одговарају вашим личним интересовањима  
Као последње, прочитајте о условима живота 
на универзитетима  Сазнајте који вас услови 
чине одговарајућим за програм и ишчитавајте 
до момента када будете добро разумели 
процес пријављивања  Запишите рокове и 
потребне тестове, али и сваки нестандардни 
захтев  На крају, када сте одлучили на који ћете 
студијски програм, направите списак рокова и 
докумената за пријаву  Ово ће вам помоћи да 
вам не промакне неки неопходни документ  

Избор потенцијалног ментора
Имајте на уму  да је избор ментора често 
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важнији од избора места и универзитета 
где конкуришете  Ментор је особа која ће 
вас водити кроз студије, подучавати вас 
и усмеравати наредних пар година или 

годину дана у зависности од нивоа студија  
Уколико нисте упознати са тим ко би вам 

могао бити потенцијални ментор, пронађите 
ко су истакнути научници у подручју вашег 

интересовања, нек вам први корак буде 
проналажење најистакнутије конференције у 

том подручју  
Да бисте изабрали правог ментора требало 

би да знате тачно чиме се бавите или барем 
имате основно предзнање о том подручју  

Пронађите 20-ак аутора који се појављују 
из године у годину  За сваког аутора пронађите 
којој институцији припада и да ли је уопште 
професор  Ово је можда напоран али врло битан 
посао  Такође, можете пронаћи потенцијалног 
ментора тако што ћете истражити странице 
факултета/института који вас занимају  
Обратите пажњу на квалитет конференција 
(домаће или међународне) где се појављују и 
на којима објављују, да ли су њихови чланци 
цитирани (CiteSeer Impact Factors, ISIHighlyCited)  

Како да успоставите контакт с 
професором? При првом контакту е-писмом, 
будите кратки и јасни колико год је то могуће, 
граматика и језик морају да буду беспрекорни  
Садржај писма: објасните ко сте, шта сте и шта 
желите; наведите  зашто вас занима дотична 
област; покажите свој ентузијазам, мотивацију 
и пристојно похвалите досадашњи рад; питајте 
професора да ли намерава да прими нове 
студенте, и ако је одговор да, реците да бисте 
желели детаљније да разговарате  

Септембар
Пријављивање за полагање општих и 
тестова страних језика
Када имате списак студијских  програма по 
вашем избору,  потенцијалног ментора, треба 
да се побринете о следећем:  стандардизованим 
тестовима (TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT, DELF, 
DELE,  и тако даље)  Универзитети користе 
овакве нашироко признате тестове у циљу 

оцењивања ваших потенцијала и знања у 
различитим областима  Проверите који су 
сертификати о положеним испитима потребни 
за програм за који конкуришете   Полагање 
тестова се плаћа  и немогуће је избећи их  

Са припремом треба да почнете најраније 
два месеца пре датума тестирања  Можете да 
упишете припремни курс за полагање неког од 
тестова страних језика или да уштедите паре, 
набавите потребан материјал, наоружате се 
саветима колега који су већ прошли кроз то, 
и корисним линковима и сами почнете да се 
спремате за полагање испита  Неки материјали 
за припрему су доступни на Интернету, док 
се књиге и остали материјали набављају у 
акредитованим установама које организују 
полагање тестова  Главни циљ припреме је да се 
упознате са свим типовима задатака, јер постоје 
стандардни типови који се не мењају и које ћете 
сигурно срести на тесту 

Након полагања тестова, потребно је месец 
дана да се резултати пријаве универзитету  
То значи да треба да полажете тест до краја 
новембра, узимајући у обзир да је прва 
велика рунда рокова за пријаву у јануару  Ако 
желите да тестове полажете у новембру, као 
што смо предложили, сада је право време за 
пријављивање 
 За детаљније информације о 
сертификатима и тестовима из страних језика, 
као и савете за полагање тестова, погледајте 
њихове званичне сајтове, као и сајтове 
акредитованих установа које организују 
полагања тестова 
Погледајте:
http://www ciep fr/en/delfdalf/index php 
www testdaf de
http://www ielts org/ 
http://www ets org/toefl 
http://cils unistrasi it/ 

Октобар  - Новембар 
Писање CV-ја 
CV или радна биографија је један од 
основних докумената потребних приликом 
пријављивања за стипендију  CV треба да вас 
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представи на најбољи могући начин и да садржи 
оне информације о вама које су релевантне за 
добијање стипендије  Дакле, CV треба да садржи 
информације о образовању које сте стекли – 
формалном и неформалном (тренинзи, обуке, 
семинари, курсеви), вашим компетенци-
јама, професионалним и академским 
интересовањима, ваннаставним активностима, 
радном искуству, радовима које сте објавили 
(ако јесте),  стипендијама и наградама (ако сте 
их добијали)  Ако конкуришете за неки програм 
у Европи, препоручујемо да користите европски 
формат CV-ја - Europass  Распитајте се више о 
овом европском формату и нађите на Интернету 
образац који можете да користите 
Писање есеја/мотивационог писма или 
предлога истраживања 
Сада када сте завршили са избором 
универзитета, и док се припремате за тестирање, 
почните да радите на свом  мотивационом 
писму/есеју или предлогу истраживања (ако 
конкуришете за докторске студије)  Основна 
тема мотивационог писма треба да буде ваш 
циљ  Оно треба да покаже ко сте ви, шта можете 
и шта желите да постигнете  

Напишите разлоге због којих се 
пријављујете баш за тај програм и које ћете 
користи имати од тог програма  Наведите 
пример најрелевантнијег искуства, закључака 
до којих сте дошли, као и ваш став према 
грани науке или научној области коју желите 
да изучавате  За детаљније савете о писању, 
консултујте се са неким ко је то већ писао, 
погледајте релевантне линкове о томе како да 
напишете мотивационо писмо/есеј 

Ако пишете предлог истраживања, 
распитајте се код ваших професора који 
су његови уобичајени делови, и на која 
питања треба да одговорите у њему  Предлог 
истраживања је изузетно важан део ваше 
пријаве, а често и пресудан, па се стога добро 
потрудите када га будете писали!

Обезбеђивање писама препоруке 
 У новембру, како се ближи полагање 

тестова, разговарајте са професорима у вези 

са писмом препоруке  Проверите колико вам 
је писама препоруке потребно и одаберите оне 
професоре са којима сте имали добру сарадњу 
и који познају ваше академске компетенције  
Оставите им 2-3 недеље да напишу писма, али 
не више, јер се може догодити да забораве  
Питајте их поново за 10 дана, али будите 
спремни да ће потрајати дуже   

Децембар 
Обезбеђивање преписа оцена – ако је 
потребно
     У неким случајевима – ако конкуришете 
за неки програм размене у Европи, биће вам 
потребно да приложите и транскрипт оцена 
– званични документ који служи као доказ о 
положеним испитима и тачном броју EСПБ (ECTS) 
бодова   EСПБ олакшава ишчитавање наставног 
програма и поређење за све студенте, како 
за стране, тако и за домаће  EСПБ омогућава 
мобилност и академско признавање  Уз помоћ 
EСПБ система бодова, универзитети организују 
и ревидирају своје наставне програме  Ово 
је време када треба да затражите од вашег 
матичног универзитета да вам се изда препис 
оцена 

Обезбеђивање уговора о учењу – ако је 
потребно
Ако идете на програм размене, биће потребно 
да имате уговор о учењу који садржи листу 
предмета које планирате да похађате на 
универзитету где идете на размену  Уговор 
о учењу треба да буде потписан од стране 
вашег матичног универзитета, универзитета 
где идете на размену и вас  Сазнајте на вашем 
универзитету о процедури везаној за овај 
документ 

Попуњавање пријавног формулара
У децембру приводите крају писање 
мотивационог писма/есеја, тестови су 
положени, писма препоруке су готова, остала 
потребна документа прикупљена, па можете да 
почнете да попуњавате формуларе за пријаву  
Направите копије формулара за пријаву, и прво 
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њих попуните како би избегли грешке  Уколико 
је могуће, користите рачунар или пишите 
штампаним словима  Када додате и преписе, 
или неки други документ на језику различитом 
од енглеског, потребно је да буде преведен на 
енглески од стране овлашћеног преводиоца 
и да превод овери судски тумач  Можете да 
питате преводиоца да запечати документе са 
”истинским и овереним преводом”, и избегнете 
судског тумача због уштеде новца и времена  
Ако универзитет изричито захтева “превод 
оверен од стране судског тумача” тада морате 
судском тумачу  Обратите пажњу на број копија 
јер универзитет тражи и одређени број копија 
истог документа  

Јануар  
Слање пријаве
Крајем децембра треба да имате спремну 
пријаву за оне програме чији је рок за пријаву 
крај јануара  Обратите пажњу на начин на који 
је наведен крајњи рок: ако је то датум са писма, 
ваша пријава мора бити послата до назначеног 
датума  Другим речима, потребно је да печат 
на писму буде са датумом дан пре или на 
сам дан истека рока пријаве  Ако је у питању 
датум стизања писма, ваша пријава треба да 
је пристигла на универзитет до датума истека 
рока пријаве  Ако шаљете из источне Европе у 
САД, ово може да траје и три недеље  

Пошаљите пакет на време и поново 
се спремите за нови круг препорука, есеја, 
формулара за пријаве за програме са каснијим 
роковима  

Пролеће
Чекање одговора и припремање за 
путовање!

Након састављања и слања пријаве ћете 
можда помислити да није преостало ништа 
више осим чекања  Свакако, треба да знате шта 
и када да чекате  

У неким случајевима ћете добити понуду 
за место и финансијску помоћ, а некада ће 
понуда за финансијску помоћ доћи касније  
Универзитети шаљу понуде у таласима, тако 
да се немојте уплашити ако одговор на вашу 

пријаву стигне касније  од одговора вашем 
пријатељу иако сте се пријавили за исту ствар  
То не значи аутоматски не, јер писмо можете 
добити све до почетка лета  

Ако добијете више понуда и морате да 
донесете одлуку, прво пажљиво погледајте 
понуду за финансијску помоћ, како бисте се 
уверили да нема скривених трошкова који нису 
покривени, као што су трошкови путовања 
(авионска карта), здравствено осигурање, и 
слично  

Чак и када сте добили понуде и одлучили 
где ћете студирати, ми имамо предлог: почните 
рано борбу са бирократијом  Пријавите се за 
визу много пре датума одласка, тражите место 
где ћете одсести или кампус, попуните и брзо 
пошаљите сваки документ који факултет тражи  
Срећан пут!

Истражујте:
http://www bg ac rs/sr/saradnja/stipendije-
konkursi php
http://www mos gov rs/ 
http://www scholarshipportal eu/ 
http://eacea ec europa eu/erasmus_mundus/
http://www joineuseepenta eu/
http://www ceepus info/ 
http://erasmus-westernbalkans eu/
http://campuseuropae org/
http://scholarship-positions com/
http://www mladiinfo com/ 
http://www eastchance com
http://www scholar-guide com/ 
http://www britishscholarshiptrust org/ 
http://www study-in-italy it/ 
http://www cies org/
http://www studyin nl 
http://www studyinsweden se/ 
http://www cervantes es/bibliotecas_documen-
tacion_espanol/becas_extranjeros_espana/be-
cas_instituciones htm
http://www studyinspain info
http://www mecd gob es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvencio-
nes/para-estudiar/universidad html
http://www aecid es/ES/becas-y-lectorados
http://www razvojkarijere bg ac rs/nastavak_
studija_i_usavrsavanje
www stipendije rs
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