Средњеевропски програм универзитетских размена

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм
за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу. CEEPUS омогућава размене у
виду кредитне мобилности, краћих истраживачких боравака у циљу израде завршних радова /
мастер и докторских теза, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.
Државе-чланице CEEPUS-а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија,
Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора,
Чешка.
Размена студената и наставног особља у програму CEEPUS се oдвија првенствено унутар
институционалних мрежа. Мреже су груписане према ширим тематским областима и усмерене
су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице.
Висока школа техничких струковних студија Чачак је у јануару 2016. године конкурисала за
приступ у CEEPUS мреже у оквиру CEEPUS III програма и чије је чланство недавно потврђено.
Висока школа техничких струковних студија Чачак учествује у следећој мрежи:
CIII-RS-0065-11-1617

Intelligent Automation for Competitive Advantage

Чланством је остварена могућност пријава за мобилност студената и наставног особља у
оквиру наведене CEEPUS мреже. Мобилност се реализује на партнерским високошколским
установама које су део одговарајуће CEEPUS мреже у којој учествује и установа студента/члана
наставног особља који се пријављује за стипендију.
Висока школа техничких струковних студија Чачак је добила мобилност за по једног студента на
један месец на следећим високошколским установама:
- University of Applied Sciences Technikum Wien (1 mesec) https://www.technikum-wien.at/en/
- University of East Sarajevo (1 mesec) www.unssa.rs.ba/
- Budapest University of Technology and Economics (1 mesec) www.bme.hu/en.
Стипендије за боравак су обезбеђене у оквиру CEEPUS III програма.

Услови и рокови за пријаву
Рок за пријаву за стипендије за летњи семестар 2016/17. године је 20. октобар 2016.године.
Услови за учешће у мрежној мобилности су:


кандидати који су студенти или запослени у Школи;



кандидат мора бити студент који је завршио најмање два семестра на основним
студијама, или је студент специјалистичких студија у нашој школи, или је запослен у
нашој школи а истовремено је студент докторских студија.

Приликом подношења пријаве кандидат мора написати CV и мотивационо писмо (на
енглеском језику) где је неопходно објаснити академску сврху боравка на изабраној
институцији и мотиве кандидате за такву врсту апликације. Документа треба доставити на
електронску адресу: natasa.gojgic@vstss.com.
Надлежни за избор кандидата извршиће преглед свих приспелих пријава, и на основу
проценецене испуњености следећих критеријума извршиће слекцију кандидата: ниво студија,
просек оцена, дужина студирања, садржај мотивационог писма, знање енглеског језика. Сви
кандидати који конкуришу ће бити обавештени о коначном избору кандидата.
Одабране пријаве кандидата контакт особа Школе за CEEPUS прослеђује CEEPUS канцеларији,
након чега Национална CEEPUS канцеларија врши проверу пријаве и номинује је установидомаћину. Након одобравања од стране локалне контакт особе на установи-домаћину и
термина боравка, пријаву одобрава Национална CEEPUS канцеларија државе домаћина и
доноси коначну одлуку о стипендији и обавештава стипендисту о исходу.

Контакт особа Школе за CEEPUS
др Наташа Гојгић

