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У оквиру ERASMUS+ CBHE KA2 
програма мобилности на пројекту NatRisk, 

расписује конкурс за финансирање мобилности ради тренинга 
студената Криминалистичко-полицијског универзитета 

на Универзитету Обуда, Будимпешта, Мађарска 
(Óbuda University, Budapest, Hungary) 

www.uni-obuda.hu/en 
 
Рок за пријаву на конкурс је 12. новембар 2019. године. 
 
Период реализације мобилности – школска 2019/2020. година. 
 
 

Услови за пријављивање на конкурс за мобилност студената 
и критеријуми за рангирање кандидата: 

 
1) Основни критеријуми којима ће се приликом рангирања пријављених кандидата 

руководити Комисија укључује пре свега успех током студија (просечна оцена, број 
положених испита и године студирања), мотивацију кандидата, познавање језика, 
ваннаставне (професионалне, личне и друштвено корисне) активности, као и 
друге елементе за које Комисија утврди да су од значаја за реализацију 
мобилности; 

2) Могу се пријавити сви студенти мастер, специјалистичких и докторских студија на 
Криминалистичко-полицијском универзитету, при чему предност имају студенти 
мастер студија; 

3) За мобилност може бити изабрано максимално један студент. 
 

Трајање и трошкови боравка: 
 
 5 месеци; 
 износ накнаде за животне трошкове је 3.750 евра бруто1, а кориснику следује и 

једнократна накнада путних трошкова (максимално 180 евра, уз доказ о превозу). 
 
                                                                 

1 Износ је одређен Erasmus+ програмом за путовање кандидата из партнерских земаља (нпр. 
Република Србија) у програмску земљу (нпр. Мађарска). Трошак обавезног здравственог осигурања у 
току трајања мобилности није покривен стипендијом. Наведени износ биће умањен за одговарајући 
порез. 
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Обавезна документација за пријаву: 

 

 Скенирана копија пасоша 
 Биографија на енглеском језику (препорука: Europass модел, у прилогу) 
 TOEFL, IELTS, DaF или други међународно признат сертификат, потврда издата 

од регистроване школе језика или Формулар за језичку процену (Language 
Assessment Form, у прилогу) 

 Студентска пријава (Student application form, у прилогу) 
 

 

Све потребне документе (у PDF формату) доставити Вуку Кулићу на и мејл  
vuk.kulic@kpu.edu.rs. За додатна појашњења обратити се на исти и мејл или на 
телефон 0668895660. 
 
Након завршетка конкурса, пријава кандидата који прођу проверу и процедуру 
избора Комисије за реализацију програма мобилности студената Универзитета биће 
достављена Универзитету Обуда у Будимпешти, који врши коначну потврду избора 
кандидата. Изабрани кандидат ће бити у обавези да након мобилности, поред 
стандардне документације, доставе и извештај о боравку. 
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