ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА КА 103 МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА
ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ
Академија техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) расписује јединствени позив за
пријаву студената и свршених студената за Еразмус+ одлазне мобилности према Еразмус+ програмским
земљама. У категорију Еразмус+ програмских земаља спадају све земље Европске Уније, Норвешка,
Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија, Турска и Србија.
ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 01. октобар 2022. године до попуне места
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 01.октобар 2022 до попуне места
ПРИЈАВЕ ПРЕДАТИ вршиоу дужности координатора за међународну сарадњу, др Љиљани Пецић
на емаил: mobilnost@atuss.edu.rs, са назнаком у наслову мејла да је у питању пријава за КА1 103
одлазне студентске мобилности за обављање стручне праксе.
АТУСС има одобренe мобилности за студенте и свршене студенте у оквиру добијеног KA103 пројекта.
Јавни позив је намењен студентима и студентима који су недавно дипломирали (после 01. фебруара 2022.
године до данас) . За студенте су на располагању сустручне праксе, у трајању од 2 до 3 месеца.
Процес пријављивања и информације за студенте:
1. Студенти који су заинтересовани за стручну праксу у оквиру Еразмус+ програма требало би на

следећој интернет страници да пронађу праксу која им одговара: https://erasmusintern.org/.Уколико
студент не може да нађе стручну праксу која му/јој одговара на понуђеној страници, има право да
контактира компаније или организације према свом личном нахођењу (преко пријатеља, познаника,
родбине). Сами ступају у комуникацију са потенцијалним послодавцима и пријављују се за
понуђене праксе
2. 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 специјалистичке
или мастер студије или да је дипломирао током 2022. године не раније од 01.фебруара 2022.
године).

4. Препоручује се студентима да не бирају праксе које трају дуже од 3 месеца, а период трајања праксе
мора бити минимум 60 дана!
5. АТУСС ће у складу са Правилником о мобилности академски признати учешће у стручној пракси
која се реализује као део овог пројекта, кроз признавање ЕСПБ бодова.
6. Студенти за боравак у инострантву добијају накнаду на месечном нивоу која се креће од 470 до 520
еура по месецу, као и додатак за обављање праксе од 100 еура за сваки месец. Уколико су примања
породице мања од 118.439,33 РСД, студент има право на додатак од 200 еура по месецу, али у том
случају не добија 100 по месецу за одлазак на праксу (ова два додатка се искључују). Социоекономски положај се доказује преко уверења о просечним примањима домаћинства, које се вади у
општини пребивања, где је студент/свршени студент пријављен.
7. 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 АТУСС-а ће издати потврду да је студент/свршени студент добио мобилност.
8. Пракса се мора завршити НАЈКАСНИЈЕ 01.марта 2023. године.
Више информација на линку:
https://drive.google.com/file/d/1vXtKyQyUqFCTBlHaHKYIVtKuyjmrp6Pn/view?usp=sharing
Приликом пријаве на конкурс, студент заинтересован за мобилност прилаже следећа документа:
a) уверење од положеним предметима или дипломирању
b) потврду/сертификат о познавању енглеског језика на нивоу Б1/Б2 (средњи ниво)1 или је положио
Енглески језик,
c) биографију, односно CV;
d) мотивационо писмо;
e) позивно писмо од послодавца за реализацију стручне праксе у иностранству од 2 до 3 месеца.
Уколико студент у тренутку пријаве још увек нема позивно писмо од послодавца, потребно је
приложити доказ у коме се види да је студент који се пријављује за мобилност примљен на жељену
стручну праксу.
Уколико је у досадашњем школовању студент већ учествовао у мобилности, дужан/на је да о томе обавести
запослене АТУСС-а приликом пријаве и да информације о тој мобилности наведе у биографији, односно
CV-ју.

У Београду, 30.09.2022.
Из канцеларије за
међународну сарадњу
АТУССа

