ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул.Школска бр.1
Број: 04-14-30-2/2019
Датум: 03. 01. 2019. године
На основу члана 5. Правилника о међународној мобилности запослених и
студената и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду,
директор Школе расписује
КОНКУРС
За стипендирану мобилност студената у оквиру пројекта K-FORCE:
UNIVERSITY IN TUZLA (UNTZ), UNIVERSITY IN BANJA LUKA (UBL)
Конкурс је отворен за студенте прве године струковног мастер програма Инжењерства
заштите, Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, који је акредитован у
оквиру пројекта K-FORCE (Knowledge for resilient society/Знање за отпорно друштво) из
програма Еразмус+
На распoлагању су четири стипендије, по две за сваку наведену институцију домаћина, у
појединачном трајању од пет месеци (150 дана).
Трајање конкурса:
03. Јануар 2018. – 18. јануар 2019. године
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Документација за пријаву кандидата (обавезна):
- Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за студенте (Пријавни образац за студенте
ВТШНС-Преузети код координатора за мобилност Мирослава Ћираковића)
- Копија прве странице пасоша
- Биографија кандидата на енглеском језику (CV обрасци - Преузети код координатора за
мобилност Мирослава Ћираковића)
Пријаве се достављају на мејл: skola@vtsns.edu.rs под насловом Пријава за Еразмус+
мобилност у оквиру пројекта К-FORCE, уз напомену на који од универзитета се
пријављујете.
Рок за подношење пријава:
18. јануар 2019. године до 15.00 часова
-Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и
евалуацију од стране институционалног Еразмус+ координатора Школе, биће достављене
партнерском универзитету као номинације за стипендирану мобилност. Партнерски
универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених
Школи.

-Трошкови пута и боравка су покривени из буџета пројекта K-FORCE.
-Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и потребно га је обезбедити пре почетка
размене.
Напомена:
-Студенти који су запослени и желе да конкуришу за мобилност морају од свог послодавца
добити потврду којом потврђују да могу одсуствовати 150 дана за време трајања
мобилности.
-На конкурс не могу конкурисати студенти којима је стално место пребилалишта у БиХ.
Контакт у Школи: Мирослав Ћираковић (cirakovic@vtsns.edu.rs)
Пријаве се достављају лично координатору за мобилност Мирославу Ћираковићу
Директор Школе:
др Бранко Савић проф.

