
  

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА КА 131 МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА 

НАПОМЕНА: КРАТАК РОК ЗА ПРИЈАВУ 

 

ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ „АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ 
ЕКОНОМИЈУ“, ЧАЧАК ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА 
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

 

ВИСОКА ШКОЛА „АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ“ ЧАЧАК расписује јавни позив за 
пријаву студената и свршених студената за Еразмус+ одлазне мобилности у циљу обављања 
праксе у Северној Македонији – Охрид и Струга у школској 2022/2023. години. 

 

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: до попуне места 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: до попуне места 

 

ПРИЈАВЕ ПРЕДАТИ канцеларији за Међународну сарадњу лично или на мејл: 
akademija.cacak@gmail.com уз напомену Пријава за Еразмус плус мобилност 

 

Подаци о обављању стручне праксе: 

Место обављања стручне праксе – Северна Македонија (Струга и Охрид) 

Вештине које ће се развијати током обављања стручне праксе биће из следећих области: 

- Дигитални маркетинг, 
- Финансирање пројеката ЕУ, начин пријаве и управљање пројектима у фази 

реализације. 

Процес пријављивања и информације за студенте: 

ПРАВО ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ИМАЈУ СТУДЕНТИ И СВРШЕНИ СТУДЕНТИ ВИСОКЕ 
ШКОЛЕ „АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ“, ЧАЧАК 

1. Неопходни услови за пријављивање подразумевају да је студент уписан на основне 
студије и да је остварио-ла најмање 60 ЕСПБ на тим студијама, односно да је студент уписан на 
основне или мастер студије или да је дипломирао током 2022. године не раније од 
01.фебруара 2022. године). 

2. Почетак обављања праксе биће у зависности од датума попуне места. Додатне 
информације можете добити у канцеларији за међународну сарадњу или упитом на мејл 
akademija.cacak@gmail.com.  



  

3. ВИСОКA ШКОЛA „АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ“, ЧАЧАК ће у складу са 
Правилником о мобилности академски признати учешће у стручној пракси која се реализује 
као део овог пројекта, кроз признавање ЕСПБ бодова. 

4.       Студенти који буду одабрани за мобилност имаће право на средства за индивидуалну 
подршку у складу са правилима Еразмус плус програма. У договору са партнером из Северне 
Македоније, студентима ће бити понуђен смештај, исхрана и превоз у периоду обављања 
праксе. 

5.  Особе са инвалидитетом биће у могућности да траже додатну финансијску подршку у 
склопу пријаве на конкурс, подношењем додатне документације (достављаће се документи од 
надлежне институције који доказује инвалидитет учесника у мобилности). У програмском 
водичу, на 47. страни, особа са инвалидитетом се дефинише на следећи начин: 

“A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-
related conditions such that his/her participation in the project/mobility Action would not be 
possible without extra financial support.“ 

6. Студенти у неповољном социо-економском положају који учествују у активностима 
мобилности, имаће право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 200 евра 
месечно, уколико испуњавају критеријуме прихватљивости одређене на националном нивоу 
за пројекте мобилности у области високог образовања између програмских земаља (КА103), 
одобрене 2019. године. Критеријуми прихватљивости и додатна документација која ће бити 
потребно доставити наведени су на сајту Фондације Темпус: https://erasmusplus.rs/studenti-u-
nepovoljnom-polozaju/ . 

7.  За мобилност студената у Северну Македонију у циљу обављања стручне праксе, 
примењиваће се правила у складу са принципима Еразмус повеље за високо образовање и 
правилима реализације КА131 пројекта мобилности. 

8. На праксу се могу пријавити и студенти/свршени студенти који су у радном односу, који 
се договоре са својим послодавцем. За потребе доказивања одсуства са посла, канцеларија за 
међународну сарадњу ће издати потврду да је студент/свршени студент добио мобилност. 

9. Пракса се мора завршити НАЈКАСНИЈЕ 30. септембра 2023. године. 

Приликом пријаве на конкурс, студент за интересован за мобилност под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу су дужни да: 

а) дају податке о врсти, години и нивоу студија и просечној оцени током студија , 

б) дају податак о знању енглеског језика, 

в) напишу кратку биографију; 

г) саставе кратко мотивационо писмо; 

д)  пруже доказ о испуњавању услова којима се захтева додатна финансијска подршка 
описана у тачкама 5 и 6 (може да буде и кратка изјава). 



  

 

Критеријуми за бодовање: 

Познавање страног језика Број бодова 
Потврда без јасне назнаке нивоа познавања 
страног језика 1 

1 

А1 или А2 или оцена 6 1 
Б1 или оцена 7 2 
Б2 или оцена 8 3 
Ц1 или оцена 9 4 
Ц2 или оцена 10 5 
 

Просечна оцена студирања Број бодова 
6,00 – 6,49  2 
6,50 – 6,99  4 
7,00 – 7, 99  6 
8,00 – 8,99  8 
9,00 – 10,00 10 
 

Мотивационо писмо Број бодова 
Квалитет мотивационог писма 0 до 6 
 

 

 

У Чачку, 23.01.2022. године 

 

 

Из канцеларије за међународну сарадњу. 


