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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Трг Светог Саве 34, Ужице 

Датум: 28.10.2021. године 

 

 У складу са чланом 9. Правилника о мобилности студената и запослених Академије 

струковних студија Западна Србија, а на основу Уговора о додели наменских бесповратних 

средстава број 2020-1-RS01-KA226-HE-094527, потписаних између Академије струковних 

студија Западна Србија и Фондације Темпус, дана 01.11.2021. године, Академија 

струковних студија Западна Србија расписује 

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

за виртуелну размену студената за стручну праксу са Универзитетом „Ангел Канчев“, 

Русе, Бугарска 

у оквиру ЕРАЗМУС+ пројекта Digital internship model for higher professional studies– 

кључна активност: КА226  

 

Рок за подношење пријава: 5.11.2001. године 

Време реализације: зимски семестар 2021/2022. године 

Трајање студијског боравка: Трајање виртуелне мобилности студената треба да буде у 

складу са уговором о учењу. Очекивано трајање виртуелне студентске мобилности у сврху 

стручне праксе је 3 недеље. 

Број учесника: није ограничен 

Право учешћа на конкурсу: 

1. право учешћа имају студенти мастер студија Академије струковних студија Западна 

Србија смера МСС Пословна економија и менаџмент и студенти основних студија 

ОСС Информационе технологије. 
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2. студенти морају поседовати B2 ниво знања енглеског језика, у складу са 

Заједничким европским референтним оквиром за језике (за самопроцену користите 

табелу на следећем линку:  
https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.pdf).  
 

Процес пријављивања: 

1. Пажљиво прочитати опште информације садржане у тексту овог конкурса. 

2. Проверити да ли уз редовну пријаву постоје посебни захтеви установе-примаоца. 

3. Прочитати Правилник о мобилности студената и запослених и упознати се са 

критеријумима за селекцију и бодовање пријављених кандидата:  

Правилник: https://akademijazs.edu.rs/?page_id=2434 

Критеријуми: 
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Pravila%20i%20kriterijumi%20za%20selek

ciju.pdf 

4. Документацију доставити на следећу имејл адресу: ivana.marinkovic@vpts.edu.rs и 

tatjana.marinkovic@hotmail.com  
 

Документа за пријављивање на конкурс: 

1. Пријавни формулар: Student Application Form (пријава се попуњава на енглеском 

језику) 

Student Application Form (преузети са датог линка) 

2. Биографија на енглеском језику (користити Europass модел: 
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en 

3. Мотивационо писмо на енглеском језику (максимална дужина: 1 страна) 

4. Потврда о знању енглеског језика (сертификат или изјава предметног наставнника) 

5. Потписана Сагласност о прикупљању и обради података о личности 

Сагласност о прикупљању и обради података о личности: 

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Saglasnost%20o%20prikupljanju%20i%20o

bradi%20podataka%20o%20licnosti 

6. Додатна документација коју захтева одабрана установа-прималац (уколико постоји) 

 

Пријавни формулар (Student Application Form) се уз осталу документацију доставља 

Еразмус+ институционалном координатору на следећу имејл адресу: 

ivana.marinkovic@vpts.edu.rs. и tatjana.marinkovic@hotmail.com  

 

 

 

Процес одабира кандидата пријављених на конкурс: 

Разматрањем поднетих докумената, а руководећи се критеријумима за селекцију и 

бодовање кандидата, Комисија за релизацију Еразмус+ програма мобилности, формирана 

посебним решењем председника Академије струковних студија Западна Србија, доноси 

одлуку о прихватању кандидата. 
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***Напомена: Еразмус+ комисија може захтевати додатну документацију од пријављених 

кандидата или позвати кадидате на интервју у циљу додатне провере њихових 

компетенција. 

Износ месечне стипендије: није применљиво  

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Одлуку о номинованим кандидатима доноси Комисија за 

релизацију Еразмус+ програма мобилности Академије струковних студија Западна Србија 

у складу са потписаним интер-институционалним споразумима. Коначну одлуку о одласку 

номинованог кандидата на виртуелну мобилност доноси установа-прималац. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, обратите се Институционалном Еразмус+ координатору 

(ivana.marinkovic@vpts.edu.rs) и координатору пројекта Digital internship model for higher 

professional studies (tatjana.marinkovic@hotmail.com). 

 

Канцеларија за међународну сарадњу 

Академија струковних студија Западна Србија 

Трг Светог Саве 34, Ужице 
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