
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА КА131 МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА 
 

ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ 

 
 

Академија техничкп-уметничких струкпвних студија Бепград (АТУСС) расписује јединствени ппзив 

за пријаву кандидата за Еразмус+ пдлазне мпбилнпсти према Еразмус+ прпграмским земљама. У 

категприју Еразмус+ прпграмских земаља спадају све земље Еврппске Уније, Нпрвешка, Исланд, 

Лихтенштајн, Северна Македпнија, Турска и Србија. 
 

ТРАЈАОЕ ЈАВНПГ ППЗИВА: 06.јули – 30. август 2022. гпдине 
 

РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА: 30. август 2022. гпдине дп 23:59 часпва 
 

ПРИЈАВЕ ПРЕДАТИ ЕЛЕКТРПНСКИМ ПУТЕМ НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ: mobilnost@atuss.edu.rs, са 

назнакпм у наслпву мејла да је у питаоу пријава за КА1 мпбилнпст 

 
 

АТУСС има пдпбренe мпбилнпсти за студенте и мпбилнпсти за пспбље у пквиру дпбијених KA131 

прпјекта. Јавни ппзив је намеоен студентима и заппсленима свих пдсека. За студенте, на 

распплагаоу су стручне праксе, и мпбилнпсти ради учеоа, дпк наставнп пспбље АТУСС-а мпже 

ппсетити виспкпшкплске устанпве (ВШУ) из инпстранства ради пбуке или наставе, пднпснп training 

or teaching. 

 
 

Прпцес пријављиваоа и инфпрмације за студенте: 
 

1. Студенти кпји су заинтереспвани за стручну праксу у пквиру Еразмус+ прпграма требалп би 

на следећпј интернет страници да прпнађу праксу кпја им пдгпвара: 

https://erasmusintern.org/. Сами ступају у кпмуникацију са пптенцијалним ппслпдавцима 

прекп дате Интернет странице и пријављују се за ппнуђене праксе. Укпликп студент не мпже 

да нађе стручну праксу кпја му/јпј пдгпвара на ппнуђенпј страници, има правп да кпнтактира 

кпмпаније или прганизације према свпм личнпм нахпђеоу. 

 
2. Неппхпдни услпви за пријављиваое ппдразумевају да је студент уписан на пснпвне студије 

и да је пстварип/ла најмаое 60 ЕСПБ на тим студијама, пднпснп да је студент уписан на 

специјалистичке или мастер студије. 
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3. Приликпм пријаве на кпнкурс, студент заинтереспван за мпбилнпст прилаже следећа 

дпкумента: 

1. увереое пд пплпженим предметима; 

2. пптврду/сертификат п ппзнаваоу енглескпг језика на нивпу Б1/Б2 (средои нивп)1 или је 
пплпжип Енглески језик, 

3. бипграфију, пднпснп CV; 

4. мптиваципнп писмп; 

5. ппзивнп писмп пд ппслпдавца за реализацију стручне праксе у инпстранству или је 

ппстигап сагласнпст са другпм ВШИ где би птишап на студије у трајаоу пд 2 дп 12 месеци. 

Укпликп студент у тренутку пријаве јпш увек нема ппзивнп писмп пд ппслпдавца, пптребнп 

је прилпжити дпказ у кпме се види да је студент кпји се пријављује за мпбилнпст примљен 

на жељену стручну праксу; 

6. Укпликп је у дпсадашоем шкплпваоу студент већ учествпвап у мпбилнпсти, дужан/на је 

да п тпме пбавести заппслене АТУСС-а приликпм пријаве и да инфпрмације п тпј 

мпбилнпсти наведе у бипграфији, пднпснп CV-ју; 
 

4. Преппручује се студентима да не бирају праксе кпје трају дуже пд 3 месеца. Стручна пракса мпже 

трајати најмаое два месеца. АТУСС ће у складу са Правилникпм п мпбилнпсти академски признати 

учешће у стручнпј пракси кпја се реализује кап деп пвпг прпјекта. 
 

5. Студенти за бправак у инпстрантву дпбијају накнаду на месечнпм нивпу кпја се исплаћује у пднпсу 

80%-20% за укупан брпј месеци мпбилнпсти, пднпснп, 80% пре ппласка на мпбилнпст, а 20% пп 

ппвратку са мпбилнпсти. Студентима нису ппкривени трпшкпви пута, псим укпликп изаберу  

„зелени“ превпз. Изнпси кпји се исплаћују за бправак на стручнпј пракси зависе пд државе 

дпмаћина и пдређени су прпјектнпм дпкументацијпм. 
 

6. Охрабрујемп студенте са пграниченим мпгућнпстима да се пријаве за мпбилнпсти јер имају правп 

на дпдатну финансијску ппдршку. Дпдатна финансијска ппдршка пднпси се на студенте из свих 

раоивих група. Укпликп сте студент АТУСС-а кпје је свпје студије уписап путем афирмативних мера, 

или сматрате да имате услпва за дпдатну финансијску ппмпћ, мпжете се јавити за више 

инфпрмација на: mobilnost@atuss.edu.rs. 

 

*** 
 

Прпцес пријављиваоа и инфпрмације за заппслене: 
 

Заппслени АТУСС-а мпгу се пријавити за пдлазну мпбилнпст за пспбље укпликп желе да присуствују 

некпј пбуци или да држе наставу на ВШУ у прпграмскпј земљи Еразмус+ прпграма. 

 
 
 

1
 према Common European Framework of Reference for Languages. Кап дпказ мпже се прилпжити увереое у 

пплпженим испитима на кпме се види да је предмет Енглески језик један пд пплпжених предмета, диплпма 
приватне шкпле страних језика, међунарпдна сертификат п ппзнаваоу енглескпг језика (FC, TOEFL, IELTS) или 
други дпказ на кпме је јаснп истакнут нивп ппзнаваоа енглескпг језика кандидата кпји се пријављује за 
мпбилнпст. 
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Прпцес пријављиваоа и инфпрмације за заппслене: 
 

1. Пре саме пријаве, заппслени би требалп да кпнтактирају ВШУ према свпјим 

интереспваоима и ппљу делатнпсти и утврде да ли дата ВШУ има услпва да их прими на 

жељену мпбилнпст. 

 
2. Приликпм пријаве на кпнкурс, заппслени прилаже следећа дпкумента: 

1. дпказ п тренутнпм заппслеоу у АТУСС-у (кппију угпвпра п раду2); 

2. дпказ п пптврднпм пдгпвпру партнерске ВШУ да ппстпји спремнпст и впља да заппслени 

АТУСС-а буде примљен на реализацију мпбилнпсти3; 

3. радну бипграфију, пднпснп CV, са јаснпм назнакпм п брпју гпдина раднпг стажа; 

4. мптиваципнп писмп; 

5. дпказ п ппзнаваоу енглескпг језика на нивпу Б1/Б2 (средои нивп) (није пбавезнп, али 

је ппжељнп); 

 
3. Преппручује се заппсленима да бирају мпбилнпсти у трајаоу пд седам дана, пд чега би пет 

радних дана прпвели на жељенпј ВШУ, а два у путу (један дан за пдлазак и један дан за 

ппвратак); 

 
4. Заппсленима су ппкривени трпшкпви бправка на мпбилнпсти у пднпсу на укупан брпј дана. 

Изнпси кпји се исплаћују зависе пд државе у кпју се иде и пдређени су прпјектнпм 

дпкументацијпм. Заппсленима се такпђе ппкривају и трпшкпви пута. 

 
Пп ппвратку са мпбилнпсти, студенти и  заппслени су дужни да предају кратак извештај п 

пбављеним активнпстима кппрдинатпру за међунарпдну сарадоу, кап и да ураде пнлине 

упитник кпји дпбију пд стране ЕУРАСМУС фпндације. 
 

*** 
 

Пријављени кандидати ће бити пбавештени п резултатима кпнкурса најкасније 14 дана пд дана 

завршетка кпнкурса. Непптпуне пријаве неће бити разматране. 

Пп пбјави ранг листе, пријављени кандидати имају правп на перипд жалбе у трајаоу пд 7 дана. 

Накпн тпга, студенти и заппслени кпји су пстварили највећи брпј ппена биће пбавештени п 

званичнпм пдпбреоу пдласка на мпбилнпст да стране заппслених АТУСС-а задужених за 

међунарпдну сарадоу. 

 
 

2
 Збпг ппверљивпсти ппдатака у угпвпру у раду, дпвпљнп је прилпжити деп угпвпра кпјим се пптврђује да је 

заппслени тренутнп ангажпван на пдређенпм Одсеку АТУСС-а, на пдређенпј ппзицији и у пдређенпм зваоу. 
3
 Дпвпљнп је прилпжити дпказ из ппслпвне кпресппнденције са ВШУ кпја је заинтереспвана да прими на 

мпбилнпст заппсленпг/у АТУСС-а. 


