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Шта укључује пројекат за мобилност? 

• Мобилност студената 
•  сви нивои студија 
•  све дисциплине 
•  трајање од 3 до 12 месеци 

• Мобилност наставног и ненаставног особња 
•  усавршавање 
•  учествовање у настави 
•  трајање од 5 дана до 2 месеца 



КА1 – Мобилност студената, наставног 
и ненаставног особља 
•  У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ 
високошколске институције (ВШИ) из Србије могу да 
пријаве пројекте за размену студената, наставника и 
административног особља. 

•  Студенти и наставно особље не могу да подносе 
самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској 
комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ 
треба да се обрате некој од институција које учествују у 
пројектима и примају подршку из програма Еразмус+  
•  Универзитет у Београду 

•  Све мобилности које једна ВШИ из програмске земље 
планира са различитим ВШИ из различитих партнерских 
земаља морају наћи у оквиру једне пројектне пријаве 
(подноси ВШИ програмске земље Националној агенцији) 



КА1 – Мобилност студената, наставног 
и ненаставног особља 
• Високообразовне институције из Србије склапају уговор 
са институцијама из земаља Европске уније како би 
конкурисале за размене студената и особља 

• Интер-институционални споразум (Inter-institutional 
agreement 2014-20[21] between institutions from 
programme and partner countries)  
•  потписан од стране ректора Универзитета у Београду 
и сваке појединачне партнерске институције 

•  документ на којем се заснива мобилност унутар 
пројекта 

•  прецизирани услови сарадње са наведеним 
партнерским институцијама  

 



Процес успостављања мобилности 

Универзитет у Београду 

Страни универзитет Нови рок: 23. септембар 2014 



Националне агенције које су објавиле 
други конкурсни рок  

•  Аустрија   
•  Бугарска   
•  Велика Британијa   
•  Данска 
•  Естонија   
•  Ирска 
•  Летонија 
•  Малта 
•  Немачка 
•  Пољска 
•  Португал 
•  Финска   
•  Француска 
•  Чешка 
•  Шпанија 

http://erasmusplus.rs/drugi-krug-konkursa-
za-erazmusplus-projekte-medunarodne-
kreditne-mobilnosti/ 
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/calls/documents/ka1-international-
credit-mobility_en.pdf 

•  Проверити са Универзитетом у 
Београду да ли су неки 
Универзитети већ поднели пријаву 
Националној агенцији 



Предпријављивање пројеката 
мобилности је могуће најкасније до 26. 
августа 2015. године.  
• У овој фази потребно је доставити Универзитету 
следећу документацију:  
1.  Формулар предпријаве пројекта у Word и у 

(потписаном) PDF формату доставити на адресу 
erasmus.ka1@rect.bg.ac.rs  

2.  Допис факултета/института у којем декан/директор 
подржава предложени пројекат мобилности  

•  Наведена оригинална документа из тачака 1. и 2. потребно је 
доставити и поштом најкасније до 28. августа 2015. године 



Формулар 
!
!

1.##ИНФОРМАЦИЈЕ#О#ИНСТИТУЦИЈАМА#УЧЕСНИЦАМА#НА#ПРОЈЕКТУ#
!
!
#
1.1#За#Универзитет#у#Београду:#
!

Назив!
факултета/института!

Назив!
катедре/одељења!

Име!контакт!
особе!

Контакт!
подаци!
E<mail,!
телефон!

Web!страна!

!
!

! ! ! !

!
1.2#За#партнерску#институцију:#
!

Назив!
институције!

Еразмус!код! Име!контакт!
особе!

Контакт!подаци!
E<mail,!телефон!

Web!страна!

!
!

! ! ! !

#
!



Формулар 
3.#МОБИЛНОСТ#НАСТАВНОГ#И#НЕНАСТАВНОГ#ОСОБЉА#

#
#
Број#мобилности#по#академској#години!
!
3.1#За#Универзитет#у#Београду:#
!

Број!одлазећих!
наставника!

Трајање!мобилности!(број!дана)!
по!учеснику!

Шифра!области!(ISCED!2013)!

!
!

! !

!
Број!одлазећег!

ненаставног!особља!
Трајање!мобилности!(број!дана)!

по!учеснику!
Шифра!области!(ISCED!2013)!

!
!

! !

!
!
3.2#За#партнерску#институцију:#
!

Број!одлазећих!
наставника!

Трајање!мобилности!(број!дана)!
по!учеснику!

Шифра!области!(ISCED!2013)!

!
!

! !

!
Број!одлазећег!

ненаставног!особља!
Трајање!мобилности!(број!дана)!

по!учеснику!
Шифра!области!(ISCED!2013)!

!
!

! !

!
!



Динамика 
•  ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА:  

•  Листа пројеката подржаних од стране Универзитета у Београду 
биће објављена најкасније до 04. септембра 2015. године на сајту 
Универзитета: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-proj.php  

•  ПРИМЕДБЕ НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ПОДРЖАНИХ 
ПРОЈЕКАТА:  
•  Све примедбе на листу подржаних пројеката могуће је доставити 
Универзитету у писаној форми на адресу: 
erasmus.ka1@rect.bg.ac.rs најкасније 7 дана од дана објављивања 
листе на сајту Универзитета.  

•  КОНАЧНА ЛИСТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА  
•  Коначна листа подржаних пројеката ће бити објављена најкасније 
до 18. септембра 2015. године на сајту Универзитета: 
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-proj.php  



ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИХВАЋЕНИХ 
ПРОЈЕКАТА:  
•  За пројекте којима је Универзитет у Београду дао 
сагласност, у складу са овом процедуром, потребно је 
до 23. септембра доставити:  
1.  Одлуку научно-наставног већа факултета односно 
научног већа института о прихватању предлога 
сарадње  

2.  Уговор о финансирању и реализацији пројекта 
мобилности у оквиру ЕРАЗМУС+ КА1 програма у 
потписан од стране декана/директора и 
координатора пројекта  



Ко може да се пријави? 
•  Студенти Универзитета у Београду 
•  Наставно и административно особље 
Универзитета у Београду 

Документи релевантни за појединце 
•  СТУДЕНТИ - Уговор о учењу 

•  дефинише исходе учења, признавање периода 
мобилности, итд. 

•  Наставно и административно особље -  Уговор о 
мобилности 



За који период? 

•  Један пројекат траје до 16 месеци, од 
фебруара 2016 за други конкурс 

•  Студенти Универзитета у Београду:  
•  од акадамске 2015/2016 год 
•  период од 3 до 12 месеци 

 
•  Наставно и административно особље 
Универзитета у Београду 

•  од 5 дана до 2 месеца 



Пријава у оквиру одобрених пројеката 

• студенти 
•  страни студенти: преко ректората се пријављују 
•  домаћи студенти: факултети номинују студенте, УБ шаље 
информацију страном универзету, после се шаљу 
релевантна документа страном универзитету (видети водич 
о мобилности Фондације ТЕМПУС) 
•  формулар за пријављивање (eng. Student Application Form) 
•  препис оцена (Transcript of Grades) 
•  биографија (CV) 
•  споразум о учењу (eng. Learning agreement) 

• особље 
•  номинује факултет; електронска пријава преко ректората 



Признавање кредита 
• ПРАВИЛНИК О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И 
ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА  
•  Универзитет у Београду 

• ЕСПБ координатор или координатор мобилности на 
нивоу Универзитета и Факултета 

•  http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-
mobilnost.php?submenuheader=2 













Водич за мобилност у високом 
образовању 

•  Темпус Фондација 
•  http://erasmusplus.rs/

wp-content/uploads/
2015/03/Vodic-za-
mobilnost-u-visokom-
obrazovanju1.pdf 



Корисни линкови 
•  Универзитет у Београду - Позив 
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA1.php 
•  Универзитет у Београду – Претходно подржани 
пројекти 

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-proj.php 
•  Универзитет у Београду – Документа за мобилност 
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/mobilnost/dok-za-mobilnost.php?
submenuheader=2 
•  Темпус Фондација 
http://erasmusplus.rs/drugi-krug-konkursa-za-erazmusplus-
projekte-medunarodne-kreditne-mobilnosti/ 
•  Сајт програма 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/201509-
credit-mobility_en.htm 
•  Националне агенције Еразмус+ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-
agencies/index_en.htm 



Отворен други круг конкурса за 
EUROWEB+ стипендије за студенте 
•  Конкурс је отворен до 24. августа 2015. године. 
• Више о могућностима студирања и стипендирања кроз 
ову мрежу можете пронаћи на сајту пројекта: 
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/ 
•  Универзитети из Србије који су партнери на пројекту и чији 
студенти се могу пријављивати за размену у оквиру овог 
пројекта су Универзитет у Београду, Нишу и Новом Саду. 

•  За стипендије за комплетне мастер и докторске студије могу се 
пријавити држављани Републике Србије који су основне 
студије завршили на неком од акредитованих универзитета и 
који у претходних пет година нису провели више од 12 месеци у 
земљама Европске уније. 

http://erasmusplus.rs/otvoren-drugi-krug-konkursa-za-euroweb/ 


