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КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ 
 

ПРАКСЕ 
 

(ЛЕТЊА/ЗИМСКА ШКОЛА) 
 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ 
 

Београдска бр. 18, Ниш 
 

ERASMUS+ CBHE KA2 
 

 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА TRAFSAF ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА ЗА 

СТРУЧНУ ПРАКСУ 
НА СЛЕДЕЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА: 

 
 

                 1.   OBUDA UNIVERSITY (OU) U BUDIMPEŠTI, MAĐARSKA и 
  

      2.   LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOGOLGY (LUT), LUBLIN, POLJSKA 
 

       
 

                                           Рок за пријаву на конкурс је 09.12.2021. године   
                                            
                                                     Ко се може пријавити на конкурс? 
 

Студенти основних и мастер студија Академије техничко-васпитачких струковних студија у 
Нишу, студијски програми Друмски саобраћај и Друмски саобраћај и транспорт.         

 
           Трајање стручне праксе на свим установама: 14 (четрнаест) дана укључујући дане за 
путовање.  

  
Стручна пракса ће бити реализована у току школске 2021/22 године. 

 
Висина стипендије износи 770 еура. Наведени износ биће умањен за одговарајући порез према 

законима Републике Србије. Студент ће добити и једнократну накнаду путних трошкова у висини 
стварних трошкова до максималног износа од 275 еура. 
 
           Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Ерасмус +, те ови трошкови падају на терет студента. 
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Наведена стипендија добија се искључиво уколико се стручна пракса обави физички на      

поменутим институцијама. У случају on-line начина одржавања стручне праксе студентима 
неће бити исплаћена стипендија нити било каква друга накнада. 
 
    Стипендија се додељује за максимално 1 (једног) студента по установи. Студенти се могу 
пријавити на више институција, а Комисија ће на основу пријава извршити избор кандидата по 
појединим установама. 
 
            Обавезна документација за пријаву: 
 

‒ Пријавни формулар са биографским подацима (у прилогу), 
 

‒ Доказ да је кандидат студент Академије техничко-васпитачких струковних студија, 
 

‒ Мотивационо писмо на енглеском језику, потписано (1 страница), 
 

‒ Биографија на енглеском језику (препорука: користити Europass формат), 
 

‒ Доказ о познавању енглеског језика и  
 

‒ Скенирана прва страница пасоша (са фотографијом). 
 
 

Сву потребну документацију, у пдф формату, потребно је послати на е-mail 
milan.stankovic@akademijanis.edu.rs 

 
За додатна појашњења и питања студенти се могу обратити на исти е-мail. 

 
Рок за слање докумената: 09.12.2021. године. 

  
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране Академије техничко-васпитачких струковних студија у Нишу, биће достављене институцији 
домаћину као номинације за обављање стручне праксе. Изабрани кандидати ће бити обавештени о 
планираном термину за мобилност од стране универзитета домаћина. Изабрани кандидати ће бити у 
обавези да након спроведене мобилности доставе следећу документацију: 
 

Рачун за смештај, 
 
          Рачуне и карте за превоз, 
 
          Потврду са институције домаћина о обављеној стручној пракси, 
 
          Извештај са стручне праксе (са фотографијама). 
 

Студенти ће након обављања праксе од институције домаћина добити сертификат о 
обављеној мобилности без обзира на начин одржавања наставе.  
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