
КОНКУРС 

за суфинансирање међународне размене студената и академског особља 

на Универзитету у Бањој Луци 

 

 

Министраство просвете и културе Републике Српске вршиће суфинансирање међународне размене студената 

и академског особља за академску 2012/2013 годину. Министарство додељује стипендије које износе                

80% (за студенте) и 50% (за академско особље) од укупног износа који кандидат потражује.  

Студентска размена могућа је за сва три циклуса и то у оквиру: 

- Боравка од један или два семестра, 

- Спровођења праксе или научног и уметничког рада у трајању од месец дана до шест месеци. 

Академско особље може аплицирати за размену у трајању од месец дана до годину дана.  

 

Право на учешће имају редовни студенти и наставно особље под условом да не користе неку од стипендија 

које додељује Универзитет у Бањој Луци. Осим овог услова, студенти који конкуришу морају испуњавати и 

следеће услове:  

- да су завршили прву годину основних студија и 

- да не обнављају годину студија у коју си уписани. 

Академско особље које конкурише мора испуњавати следеће услове:  

- да су стално запослени на акредитованој високошколској или научно-истраживачкој  установи  дуже од 

две године и 

- да нису ангажовани на Универзитету у Бањој Луци 

 

Студенти који подносе пријаву на Конкурс у обавези су да пошаљу: 

- Извод из књиге држављанства 

- Прву страну индекса 

- Потврду о статусу редовног студента, уз подaтaк да не обнавља годину студија у коју су уписани 

- Диплому првог/другог циклуса, уколико су у питању студенти  другог/трећег циклуса 

- Потврду о положеним испитима са просечном оценом 

- Изјаву да не остварују право на суфинансирање међународне размене и да не остварују право на 

стипендију од стране другог даваоца стипендија за размену на истој високошколској установи, оверену од 

стране надлежног органа 

- Биографију (Europass format) 

- Прву страну пасоша 

- Писмо препоруке (минимум једно) 

- Сертификат о познавању језика земље земље у којој ће реализовати размену (изузезев за 

студенте/академско особље чији је званичан/матерњи језик српски) 

- Мотивационо писмо 

- Уговор о учењу, односно за праксу или истраживање, потписане од стране институције слања, 

институције примања и кандидата.  

- Позивно писмо (издаје академски координатор изабраног факултета. Контакт детаље координатора 

можете добити у ректорату у Канцеларији за међународну сарадњу, ул. Филипа Вишњића бб, Косовска 

Митровица) 

- Информациони пакет о институцији слања и о студијском програму који ће похађати 

- Финансијски предрачун очекиваних трошкова 



 

Академско особље које подноси пријаву на Конкурс у обавези је да пошаље: 

- Извод из књиге држављанства 

- Уговор о раду 

- Изјаву да не остварују право на суфинансирање међународне размене и да не остварују право на 

стипендију од стране другог даваоца стипендија за размену на истој високошколској установи,оверену од 

стране надлежног органа 

- Потврду да нису ангажовани на Универзитету у Бањој Луци као гостујући предавачи 

- Биографију (europass format) 

- Библиографију 

- Прву страну пасоша 

- Писмо препоруке (минимум једно) 

- Сертификат о познавању језика земље земље у којој ће реализовати размену (изузезев за 

студенте/академско особље чији је званичан/матерњи језик српски) 

- Мотивационо писмо 

- Позивно писмо (издаје академски координатор изабраног факултета. Контакт детаље координатора 

можете добити у ректорату у Канцеларији за међународну сарадњу, ул. Филипа Вишњића бб Косовска 

Митровица) 

- Информациони пакет о институцији слања и о студијском програму који ће похађати 

- Финансијски предрачун очекиваних трошкова 

Поред наведених докумената сарадници (асистенти или виши асистенти) дужни су доставити и следећа 

документа: 

- Прву страну индекса 

- Потврду о статусу редовног студента, уз подтак да не обнавља годину студија у коју су уписани 

- Диплому првог/другог скилуса, уколико су у питању студенти  другог/трећег циклуса 

- Потврду о положеним испитима са просечном оценом 

 

 

Пријаве са пратећим документима доставити лично или препорученом поштом на адресу:  

Универзитет у Бањој Луци, Ректорат – Комисија за провођење Правилника о суфинансирању међународне 

разменјене студената и академског особља, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, са 

назнаком ''За суфинансирање међународне разменјене студената и академског особља'' 

Сва документа поднети на српском језику у два примерка. 

Рок за пријаву је 24. октобар 2012.  

По завршетку конкурсне процедуре Универзитет у Бањој Луци доставља податке о резултатима овог 

конкурса Министраству просвете и културе Републике Српске. Коначну одлуку о додели средстава доноси 

министар.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.  

Документација достављена уз пријаву се не враћа.  

 

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, Ректорат, ул. Филипа Вишњића бб, или на 

valentina.mikic@pr.ac.rs   

mailto:valentina.mikic@pr.ac.rs

