
Вас позива на 7. Сајам стипендија 
Изабери ст ипендију по својој мери 

Четвртак, 15. октобар 2015. 
Хол Правног факултета 

11-15 часова 
 
 

Ако размишљате о размени студената, о наставку 
школовања или усавршавању у иностранству, мастер 
и докторским студијама на европским универзитети-
ма, стипендијама, стручним праксама, ако желите 

да се информишете о мобилности студената, о про-
грамима неформалног образовања, о камповима и 
летњим школама, ако сте бруцош, студент, апсол-
вент или дипломац, дођите на Сајам стипендија и 

одаберите  

стипендију по својој мери! 

Излагачи на Сајму: 

 

1. Фонд за младе таленте Репу-
блике Србије 

2. Фондација Темпус – Еразмус + 
канцеларија у Србији 

3. Немачка служба за академску 
размену ДААД  

4. Француски институт у Србији/  

   Campus France 

5. Фондација Др Зоран Ђинђић 

6. Британски савет  

7. Међународни академски цен-
тар Београд 

8. Универзитет Politecnico di Mila-
no 

9. ProCredit Bank 

10. База стипендија за студенте 
са Западног Балкана S4WB 

11. Портал stipendije.rs 

12. Комитет за међународну са-
радњу студената медицине ИФМ-
СА Србија - Локални комитет 
Крагујевац 

13. Студентска организација                  

AIESEC - Локална канцеларија 
Крагујевац 

14. Студентска организација                  

AEGEE - Локална канцеларија 
Крагујевац 

и 

15. Ваш ЦзРк :) 

Центар за развој каријере и 
саветовање студената Уни-

верзитета у Крагујевцу 
 

www.razvojkarijere.kg.ac.rs 



1. Фонд за младе таленте Републике Србије се налази у надлежности Министарства 
омладине и спорта и на годишњем нивоу стипендира и награђује близу 3000 студената и 
ученика средњих школа. На Сајму ће представити своја 2 актуелна конкурса за студенте: 
конкурс за стипендирање студената завршних година основних и мастер академских студи-
ја у Републици Србији и конкурс за стипендирање мастер и докторских студија у инос-
транству.  

 

2. Фондација Темпус – Еразмус + канцеларија у Србији своје постојање и рад везује 
за учешће Србије у програмима Европске уније за сарадњу у области образовања. Заинте-
ресованим студентима на Сајму ће представити стипендије за мобилност кроз програме 
Еразмус Мундус, Еразмус+ и CEEPUS.  

  

3. За Немачку можемо рећи да је једна од водећих земаља која је отворена за стране сту-
денте и која обезбеђује бројне стипендије за све врсте мобилности студената и за све 
области студирања - без обзира да ли сте филолог, правник, доктор, сликар, архитекта, зу-
бар, инжењер, музичар, наћи ћете неки занимљив програм на неком од немачких универзи-
тета!   
     Представници Немачке службе за академску размену ДААД посетиоцима Сајма ће 
представити стипендије за мастер и докторске студије, стипендије за истраживачке борав-
ке у Немачкој, као и стипендије за курсеве немачког језика у Немачкој. 
 
 
4. Желите да студирате у Француској? Маштате о студијама на Сорбони, једном од најста-
ријих светских универзитета? Потребне су вам информације о стипендијама за Францу-
ску? Посетите штанд Француског института у Србији и Националне агенције за промо-
цију француског високог образовања у иностранству Campus France, који ће заинтере-
сованим студентима представити стипендије француске Владе за мастер 2 и докторске 
студије у коменторству на универзитетима у Француској, као и детаље о условима учешћа 
у овим програмима (начин пријаве, знање језика итд.)  
 
5.Фондација др Зоран Ђинђић - Искористите прилику да стекнете професионално 
искуство у некој од немачких компанија кроз Програм стипендија немачке привреде који 
реализује ова фондација! Доста ваших колега је већ прошло кроз овај програм претход-
них година, зашто то ове године не бисте били ви! Стручна пракса у области коју ви одабе-
рете у трајању до 6 месеци, стипендија, интернационално искуство и пуно нових колега 
из целог Региона.  
 
6. Британски савет у Београду ће вас информисати о међународно признатим серти-
фикатима енглеског језика који су вам потребни за наставак школовања у иностранству. 

 

7. Међународни академски центар Београд - информације о могућностима и доступно-
сти стипендија за студије у Америци на свим нивоима; информације о ТОЕФЛ језичким 
сертификатима. 

Билтен Сајма стипендија – Изабери стипендију по својој мери 



8. Желите да студирате на неком од престижних универзитета у Италији? 
Универзитет Politecnico di Milano, један од 20 водећих универзитета у 
Европи, додељује 100 стипендија за мастер студије у области техничких 
наука и 150 студената ослобађа плаћања школарине на мастер програмима! 
Категорије стипендија су следеће: ПЛАТИНУМ (13.000€) -  ГОЛД(5.000€) -
СИЛВЕР (3.300€). Стипендије и ослобађање од школарине су намењени студентима који 
долазе из земаља ван Европске уније. У просеку, половини студената уписаних на мастер 
програм биће или додељена стипендија или ће бити ослобођени плаћања школарине. 
Дакле, стипендија има, ваше је да се пријавите! Прошле године су ваше колеге са Филум-
а добиле ову стипендију, а ове године можда то будете баш ви:) 

 

9. ProCredit Bank представиће Програм младих банкара, шестомесечни интензивни, пла-
ћени програм обуке у области банкарства и финансија. Неки од дипломаца Економског 
факултета који су прошли кроз овај програм данас су део колектива ProCredit Банке или 
успешни пословни људи, менаџери, саветници. Зашто то сутра не бисте били баш ви? :) 

 

10. Желите да сами пронађете адекватну стипендију за себе? У потрази сте за провереним 
претраживачем стипендија? Посетите штанд S4WB базе стипендија за студенте са За-
падног Балкана и информишите се о могућностима и начинима проналажења стипен-
дије за себе. 

 

11. Портал stipendije.rs — упознајте се са свим могућностима и информацијама које овај 
портал нуди и пронађите све информације које су вама битне. 

 

12. Студирате медицину и желите да одете на усавршавање у неки од познатих светских 
медицинских центара? Информишите се о могућностима за размену у оквиру Међународ-
ног комитета за размену студената медицине, ИФМСА. Све информације чућете од ваших 
колега, чланова ИФМСА Локалног комитета Крагујевац.  

 

13. Студентска организација AIESEC је међународна платформа која омогућава младим 
људима да открију и развију своје потенцијале, организује различите пројекте и конфе-
ренције у које се студенти могу укључити, и омогућавају студентима преко 10 000 могућ-
ности за стручну праксу или волонтирање у иностранству!! 

 

14. Студентска организација AEGEE: представиће програме летњих школа, студентских 
размена, путовања.....Можете постати члан ове студентске организације и укључити се у 
неки од њихових пројеката и ту стећи неко занимљиво искуство. 
 

15. Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу – и 
на крају ту је и Центар да вам помогне да се пријавите на жељене програме и стипендије!! 

Билтен Сајма стипендија– Изабери стипендију по својој мери 



 

Драги студенти, 

Подсећамо вас да је у току 
пријава за стипендирану мобил-
ност на Универзитету Јаши у Ру-

мунији!  

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ АLEXANDRU IOAN CUZA UNI-

VERSITY OF IASI (ЈАШИ, РУМУНИЈА) 

На конкурс се могу пријавити: 

 

 

  

 студенти сва 3 нивоа студија (размена у трајању 
од 1 семестра, тј. 5 месеци) 

 наставно и ваннаставно особље (размена у 
трајању од 5 дана, не рачунајући пут; наставни 
кадар је у обавези да у току размене одржи 
најмање 8 сати предавања) 

  

Више информација о конкурсу можете видети овде. 

 

 

Рок за пријаву: 

20. октобар 2015. 

Доступне студијске 
области: 

 

1. образовне науке 

2. језици, 

3. пословна админис-
трација 

4. Право 

5. биолошке науке 

6. науке о заштити жи-
вотне средине 

7. физичке науке 

8. математика и стати-
стика 

9. информационе и ко-
муникационе техноло-
гије,  

10. инжењерство, 

11. туризам и културно 
наслеђе 

http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/erasmus-kljucna-akcija-1--kreditna-mobilnostpoziv-za-prijavu-studenata-i-zaposlenih-za-stipendiranu-mobilnost-na-univerzitetu-alexandru-ioan-cuza-university-of-iasi-jasi-rumunija.html

