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УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ 

који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 

преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/ 

 

Универзитет у Београду има велики број потписаних Интер-институционалних споразума 

за рамену студената, наставног и административног особља са другим иностраним 

универзитетима у оквиру програма Еразмус+, кључна акција 1. Стипендије су доступне 

свим студентима Универзитета у Београду, а конкурси се отварају континуирано током 

године. Конкурси су доступни студентима различитих факултета, у зависности од области 

које су Интер-институционалним споразумом предвиђене за размену. 

Конкурси се објављују и доступни су преко платформе http://mobion.bg.ac.rs/. Да би се 

пријавио, сваки студент мора да има отворен налог на платформи.   

Списак документације неопходне за пријаву на конкурс за студенте можете погледати на 

следећем линку: http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.   

Већину документације прикупљате на Факултету, а у наставку је кратко упутство: 

1. Transcript of Records – транскрипт оцена на енглеском језику за студенте 

основних студија издаје се у Студентској служби, а за студенте мастер и 

докторских студија у Канцеларији за међународну сарадњу (108). Студенти 

мастер/докторских студија морају  претходно донети копију транскрипта оцена на 

српском језику и оригинал на увид. Имајте у виду да ове активности могу трајати и 

до неколико радних дана. 

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees – овај докумет је 

пожељно да припреме студенти мастер или докторских студија који још немају 

ниједан положен испит на нивоу студија које тренутно похађају. 

3. Learning Agreement (Guidelines on how to use Learning Agreement for studies) – 

Уговор о учењу се попуњава у договору са Бојаном Ивановић, стручним 

сарадником за међународну сарадњу (international@fon.bg.ac.rs, канцеларија 

108). Ово је уједно и најважнији документ сваке мобилности. Њиме се гарантује 

студенту да ће предмети које слуша на другој страној високошколској институцији 

бити признати као део његовог студијског програма по повратку са мобилности. 

Једном када се студент одлучи да се пријави за мобилност, потребно је да у што 

краћем року пошаље списак и силабусе предмета које жели тамо да слуша и 

предлог шта би желео да му се за то призна на његовом стдуијском програму. 

Овај предлог се шаље на international@fon.bg.ac.rs и разматра га Комисија за 

признавање ЕСПБ. Цела комуникација се обавља преко Канцеларије за 

међународну сарадњу. Студент се мора минимум 10 дана пре затварања конкурса 

обратити са овим захтевом, осим у случајевима када конкурс траје краће.  
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4. Recommendation letter – Писмо препоруке можете добити од предметних 

наставника који су највише упућени у ваш рад, ангажованост и активност на 

Факултету. Препоручује се студентима да скицирају Препоруку и пошаљу је 

наставнику на евентуалну дораду. Имајте у виду да више препорука може да вас 

боље рангира у избору студената који ће бити стипендирани.  

5. Motivation letter – Мотивационо писмо вам даје могућност да се лично обратите 

Универзитету за који се пријављујете и убедите га зашто сте баш ви студент који 

треба да добије стипендију. Ту можете ставити акценат на своја знања, вештине, 

интересовања, правце даљег академског и професионалног усавршавања и др. 

6. Confirmation of Enrollment – Потврду да сте редован студент на енглеском језику 

можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу (108). Ово важи за 

студенте свих нивоа студија (основне, мастер, докторске). Да бисте добили ову 

потврду, неопходно је да донесете оверено уверење о редовном студирању које 

подижете у надлежној студентској служби.  

7. Language Certificate - Уколико не поседујете неки званични сертификат о знању 

енглеској језика, за Препоруку о знању језику можете се обратити професорки 

енглеског језика (важи у случајевима када конкурсом није захтеван одређени 

сертификат). За више информација погледајте http://eng.fon.bg.ac.rs/?page_id=137.  

8. Copy of passport 

9. CV 

10. Photo 

Преглед износа стипендија можете погледати на следећем линку: 

http://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview.  

Све додатне информације можете добити код Бојане Ивановић у Канцеларији за 

међународну сарадњу (приземље факултета, 108), на 011/3950893 или на 

international@fon.bg.ac.rs.  
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