
 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173 

www.akademijasabac.edu.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРОЈЕКТИМА И 

МОБИЛНОСТИ 

 
 

 

Број: 01/19/1-11/2022 

Дана: 23.05.2022. године      

 

   

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ш а б а ц,  мај  2022. Године 

 

http://www.akademijasabac.edu.rs/


 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173 

www.akademijasabac.edu.rs 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ПРАВИЛНИК O ПРОЈЕКТИМА .............................................................................................................. 1 

И МОБИЛНОСТИ ...................................................................................................................................... 1 

Основне одредбе ......................................................................................................................................... 1 

Основни појмови ........................................................................................................................................ 1 

Ерасмус повеља .......................................................................................................................................... 2 

Пројекти у области високог образовања .................................................................................................. 2 

Пројекти мобилности у области високог образовања ............................................................................ 3 

Мобилност студената ................................................................................................................................. 4 

Период мобилности .................................................................................................................................... 5 

Одлазна мобилност студената ................................................................................................................... 5 

Право на учешће у мобилности ................................................................................................................ 5 

Статус студента за време трајања мобилности........................................................................................ 5 

Осигурање студената у току трајања мобилности .................................................................................. 6 

Документи мобилности .............................................................................................................................. 6 

Уговор о учењу ........................................................................................................................................... 6 

Уговор о стручној пракси и обавези поштовања квалитета ................................................................... 7 

Процес селекције студената за учешће у програму мобилности ........................................................... 7 

Критеријуми селекције кандидата ............................................................................................................ 7 

Онлајн језичка подршка ............................................................................................................................. 8 

Прекид периода мобилности студената ................................................................................................... 8 

Продужетак периода мобилности студената ........................................................................................... 8 

Активности након окончања периода мобилности ................................................................................. 9 

Академско признавање периода мобилности .......................................................................................... 9 

Право на приговор .................................................................................................................................... 10 

Начела академског признавања периода мобилности .......................................................................... 10 

Упоређивање и процена сличности програма ....................................................................................... 10 

Преношење и признавање стечених ЕСПБ бодова и оцена ................................................................. 11 

Долазна мобилност студената ................................................................................................................. 12 

Информисање долазећих студената........................................................................................................ 12 

Одлучивање о пријави ............................................................................................................................. 12 

Статус долазећег студента у току периода мобилности ....................................................................... 12 

Препис оцена............................................................................................................................................. 13 

Потврда о обављеној стручној пракси .................................................................................................... 13 

Решење о академском признавању периода мобилности ..................................................................... 13 

http://www.akademijasabac.edu.rs/


 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173 

www.akademijasabac.edu.rs 

 

 

 

Мобилност запослених (наставно и ненаставно особље) ..................................................................... 13 

Право учешћа у пројектима и одлазној мобилности............................................................................. 14 

Циљеви мобилности запослених ............................................................................................................. 14 

Обавезе пре и након мобилности ............................................................................................................ 14 

Трајање периода мобилности запослених .............................................................................................. 15 

Јавни позив ................................................................................................................................................ 15 

Начин пријављивања ................................................................................................................................ 16 

Процес селекције запослених .................................................................................................................. 16 

Номиновање и доношење одлуке ........................................................................................................... 16 

Документа за одлазак запослених на мобилност .................................................................................. 19 

Финансијска подршка у пројектима ....................................................................................................... 19 

Финансијска подршка у пројектима мобилности .................................................................................. 19 

Исплата на име организационе подршке ............................................................................................... 20 

Извештај о мобилности ............................................................................................................................ 20 

ЕУ анкета (EU survey) .............................................................................................................................. 20 

Осигурање запослених у току трајања мобилности .............................................................................. 20 

НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ АКАДЕМИЈЕ И ОДСЕКА ВЕЗАНЕ ЗА  ПРОЈЕКТЕ И МОБИЛНОСТ .... 21 

Канцеларија за међународну сарадњу .................................................................................................... 21 

Састав Канцеларије за међународну сарадњу ....................................................................................... 21 

Институционални координатор .............................................................................................................. 22 

ЕСПБ координатор ................................................................................................................................... 22 

Координатори одсека ............................................................................................................................... 22 

Прелазне и завршне одредбе ................................................................................................................... 23 

Прилози уз правилник са упутствима .................................................................................................... 24 

 

  

http://www.akademijasabac.edu.rs/


 

 

1 

 

На основу члана 63 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. гласник 

РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 76 тачка  16 Статута Академије струковних студија 

Шабац, Савет Академије струковних студија Шабац, на 13-ој електронској седници одржаној 

23.05.2022. године, једногласно са 17 гласова ЗА ( од укупно 19 чланова Савета), донео је 

   

 

ПРАВИЛНИК O ПРОЈЕКТИМА 

И МОБИЛНОСТИ 

 

Основне одредбе 
 

Члан 1. 

Правилником о пројектима и мобилностима (у даљем тексту: Правилник) дефинишу се основни 

појмови и принципи, процедуре селекције кандидата у пројектима које реализују Темпус и CEEPUS 

програми размене студената,услови за остваривање мобилности студената и признавање периода 

мобилности, услови за остваривање мобилности запослених, надлежност служби Академије/одсека у 

оквиру пројеката, као и друга питања од значаја за уређење ове области.  

 

Основни појмови 
 

Члан 2. 

1. Пројекат -  представља низ активности чије спровођење доводи до тачно дефинисаног циља 

у предвиђеном року са расположивим ресурсима одобрених од Националне агенције Темпус. 

2. Пројектна документација -  представља сва документа неопходна за реализацију одређеног 

пројкета, која се разликује у зависности од типа пројекта. 

3. Матична установа (енг. Sending Institution; Home Institution) – високошколска установа на 

коју је студент уписан, односно на којој je запослени у радном односу.  

4. Мобилност привремени боравак на високошколској установи у иностранству и то:студената 

ради учења, наставног и ненаставног особља ради држања наставе, односно стручног 

усавршавања похађањем обука. 

5. Установа домаћин (енг. Receiving Institution; Host Institution) – високошколска установа на 

којој се остварује мобилност.  

6. Интеринституциалниуговор (енг. Inter-institutional Agreement) – уговор између матичне 

установе и установе домаћина у оквиру кога се остварује мобилност.  

7. Одлазни студент (енг. Outgoing student) – студент Академијекоји студијски боравак или 

стручну праксу остварује у програму мобилности на установи домаћину у иностранству. 

8. Долазни студент (енг. Incoming student) – студент универзитета из иностранства који своју 

мобилност остварује на Академији као установи домаћину. 

9. Период мобилности– временски период током којег је студент на студијском 

путовању/стручној пракси у иностранству. 

10. Уговор о учењу (енг. Learning Agreement) – уговор којим се студенту утврђују обавезе и 

активности које ће остварити у установи домаћину и служи као потврда студенту да ће му 

сви бодови остварени у току студијског боравка бити формално признати.  

11. Препис оцена (енг. Transcript of Records) – документ који студенту издаје установа домаћин  

и којим се потврђује да је студент успешно испунио обавезе наведене у Уговору о учењу, а на 

основу којег матична установа врши формално признавање остварених ЕСПБ бодова.  

12. Запослени (енг. Staff)– наставно и ненаставно особље које је у радном односу на Академији, 

односно одсеку, а које учествује у програму мобилности. 

13. Формулар за пријављивање (енг. Student Application Form) – пријавни документ који 

садржи потребне информације о долазним студентима.  

14. Позивно писмо (енг. Acceptance Letter) – документ који Академија, односно одсек издаје 

долазном студенту као потврду прихватања мобилности.  
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15. Каталог предмета (енг. Course Catalogue) – преглед наставних предмета (шифра, садржај, 

број ЕСПБ бодова, очекивани исход учења након успешног савладавања предиспитних и 

испитних обавеза).  

16. ЕСПБ координатор (енг. Academic Coordinator) – лице које је Академија, овластила за 

пријем, преглед и потписивањеосновних докумената студентске мобилности, академско 

признавање периода мобилности, и поређење и процену сличности предмета матичне 

установе и установе домаћина 

17. Институционални координатор (енг. Institutional Coordinator)лице које је Академија 

овластила за  управљање Канцеларијом за међународну сарадњу Академије 

18. Канцеларија за међународну сарадњу обавља стручно-административне послове везано 

за остваривање мобилности и других међународних пројеката  
19. Академско признавање мобилности– поступак признавања положених испита, ЕСПБ 

бодова и оцена које је студент остварио у периоду мобилности.  

20. Ерасмус повеља за високо образовање(енг.Erasmus Charter for Higher Education – ECHE, у 

даљем тексту: Ерасмус повеља), коју додељује Европска комисија, представља предуслов за 

учешће установе из земаља програмског статуса у највећем европском програму финансирања 

пројеката у области образовања, академске мобилности – Ерасмус+. 

21. KA131 (раније: КА103)–Пројекти мобилности између програмских земаља. 

22. KA171 (раније: КА107)–Пројекти мобилности између програмских и партнерских земаља, 

односно пројекти међународне кредитне мобилности. 

23. CEEPUS (Central Euuropean Exchange Programme for University Studies) Средње европски 

програм за размену студената и размену наставног особља у оквирима мрежа које формирају 

високошколске институције из земаља чланица. 

24. Чланови пројектног тимасулица ангажована на реализацији одрђеног пројекта са тачно 

дефинисаним задужењима. 

 

Ерасмусповеља 
 

Члан 3. 

Добијање Ерасмус повељеје услов који Академијаструковних студија Шабац мора да испуни да би 

учествовала  уконкурсима везаним за Ерасмус пројекте у високом образовању. 

Ерасмус повеља дефинише основна начела којаустанове морају да поштују када се пријављују за 

пројекте или спроводе пројектне активности, у склопу целокупног Ерасмус+ програма Европске комисије. 

 

 

Пројекти у области високог образовања 
Покретање пројекта 

 

Члан 4. 

Академија, пријављује и управља пројектима у области високог образовања, односно пројектима 

студената и запослених у Академији у складу са правилима програма Ерасмус+, CEEPUS (Central Euuropean 

Exchange Programme for University Studies) и осталих пројеката Фондације Темпус. 

  
Пројекат се покреће на основу почетне иницијативе за покретање пројекта, која се у писменом 

облику, доставља Наставно-стручном већу Академије. 

Уз захтев из става 2.овог члана обавезно се доставља и писмено образложење. Почетну 

иницијативу за покретање пројекта могу поднети један или вишезапослених у Академији. 

 
У почетној иницијативи за покретање пројекта подносилац Наставно-стручном већу Академије 

предлаже категоризацију пројекта и могуће извршиоце. 
  
Почетну иницијативу за покретање пројекта разматра Наставно-стручно веће Академије. 

Уколико оцени да је пројекат од интереса за Академију и да за његову реализацију постоје сви 
неопходни ресурси, Наставно-стручно-веће  Академије даје сагласност за покретање пројекта.  
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Сагласност из става 5.овог члана садржи почетну категоризацију пројекта, именовање руководиоца 

пројекта и чланова радног тима, као и рокове за доделу и реализацију пројекта. 

 Руководиоцу пројекта доставља се одлука о покретању пројекта, са роковима почетка и 

завршетка пројекта, а све у складу са конкурсном документацијом пројекта.. 

У име Академије, Канцеларија за међународну сарадњу обавља функцију стручно-техничке координације и 

реализације свих одобрених пројеката у складу са уговорном документацијом, правилима финансирања и 

спровођења пројеката, процедурама извештавања, захтевима Фондације Темпус. 

У спровођењу одобрених пројеката, у складу са пројектном документацијом и правилима 

финансирања, Канцеларија за међународну сарадњу у зависности од типа пројектне активности, сарађује са 

стручним и административним службама Академије. 

 

Руководиоци пројекта/Одсека у обавези су да поднесу Савету Академије детаљан Извештај  о одобреном и 

покренутом Пројекту који се реализације на Академији/Одсеку како би Савет Академије : 

- Верификовао одобрен и покренут пројекат Академије; 

- прихватио и верификовао  именоване Координаторе/руководиоце на пројектима који се 

реализују на Одсецима Академије. 

Након прихватања и верификације одобреног и покренутог пројекта, на основу сагласности Савета 

Академије, Председник Академије у складу са Статутом Академије струковних студија Шабац, може 

дати овлашћење Руководиоцима Одсека/Координатору односно руководиоцима пројеката да у  име 

одговорног лица  Академије струковних студија Шабац под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу могу предузимати следеће радње: 

- Потписивати сва документа у процесу вођења послова везаних за реализацију Пројеката који су 

покренути на Академији/ Одсеку;  

- да као одговорно лице може одобравати захтеве за службена путовања запослених ангажованих на 

наведеним пројектима и  потписивати Путне налоге за исте, како за путовања у земљи тако и у 

иностранству. 

- Да може потписивати документа везана за све новчане трансакције и налоге за све исплате накнада 

и насталих трошкова  како са девизних, тако и са динарских наменских рачуна на којима су 

уплаћена додељена  бесповратна средства за наведене пројекте. 

- Ово  овлашћење је ограничено-наменско и везано је само за одређени пројекат и важи од дана 

потписивања пројекта до потпуне реализације  свих права и обавеза Академије струковних студија 

Шабац дефинисаних по Уговору о реализацији одређеног пројекта. 

 

Пројекти мобилности у области високог образовања 
 

Члан 5. 

 

Европска комисија прописује да су једини могући подносиоци пријаве и координатори пројеката 

мобилности у области високог образовања у Кључној акцији 1 програма Ерасмус+ Европске уније самосталне 

високошколске установе – носиоци Ерасмус повеље. 

Пројекти мобилности између програмских земаља носе европску ознаку KA131 (раније: КА103). 

Пројекти мобилности између програмских и партнерских земаља, односно пројекти међународне 

кредитне мобилности, носе европску ознаку KA171 (раније: КА107). 

CEEPUS програм омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем 

стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и 

тзв.летњих школа. 
 



 

 

4 

 

 

Мобилност студената 
 

Члан 6. 

 

Студент може реализовати део студијског програма на другој високошколској установи у 

иностранству ако је закључен уговор између Академије и те друге високошколске 

установе.Уговором студент, Академија и друга високошколска установа дефинишу одговарајуће 

предмете које студент планира да похађа и полаже, односно друге одговарајуће наставне активности 

као што је истраживање и слично, које планира да оствари током периода мобилности.Уговор је 

документ мобилности који је обавезан за студенте основних и мастер студија. 

По завршетку дела студијског програма на другој високошколској установи, студент наставља 

студије на Академији и преноси ЕСПБ бодове за успешно положене и признате испите.Признавањем 

испита признаје се и оцена коју је студент добио на испиту. 
На Академији струковних студија Шабац се остварује долазна и одлазна мобилност студената. 

Мобилност студената у смислу овог Правилника подразумева студирање, односно обављање 

стручне праксе током одређеног периода у установидомаћину у иностранству, након чега се студент 

враћа у матичну установу и наставља изворно уписани студијски програм. 

Мобилност студената укључује студијски боравак, односно стручну праксу у склопу основих и 

мастер студија. 

Мобилност студената се остварује у оквиру мобилности и на бази међународних споразума које 

Академија потписује са установама домаћинима у иностранству. 

Студенти који желе да учествују у академској размени у оквиру CEEPUS програма имају 

могућност одабира једне од 3 категорије мобилности у зависности од академске сврхе мобилности као и 

дужине боравка на размени: 

 

студент – категорија мобилности намењена студентима који на размени бораве најмање три 

месеца, а највише два семестра. Основни циљ ове мобилности јесте стицање ЕСПБ бодова на 

институцији домаћину. 

 

краће мобилности студената (схорт-терм студент мобилитy) – предвиђена за студенте који на 

мобилности бораве до највише три месеца, а првенствено је намењена кандидатима који желе да 

спроведу истраживања за завршни рад/дисертацију. 

 

краће екскурзије (схорт-терм еџцурсион) – за учеснике кратке групне мобилности у оквиру 

CEEPUS мрежа (попут летње школе). 

 

Студенти имају право да учествују у програму уколико имају статус студента у академској 

години у којој се мобилност реализује и уколико су завршили најмање 2 семестра на матичној 

институцији.                                                  

 

                                                               Члан 7. 

 

Ближи услови за пријављивање, критеријуми и начин избора кандидата за мобилност, 

прописани су конкурсом који Академија расписује и јавно оглашава на интернет страници. 

ЕСПб координатор потписује ранг листу пријвљених кандидата за одлазну мобилност 

студената у форми одлуке. 

Кандидати за мобилност имају право да поднесу жалбу на ранг листу из става 1.овог члана 

председнику Академије, преко Канцеларије за међународну сарадњу Академије/одсека, у року од 8 

дана од дана објављивања исте на сајту Академије. 

Председник Академије је дужан да одлучи о поднетој жалби у року од 8 дана од дана 

достављања исте. 

Председник Академије може потврдити или изменити ранг листу. 

Одлука председника Академије је коначна и доставља се подносиоцу жалбе. 

Коначан избор и одлуку о прихватању студената доноси установа домаћин. 



 

 

5 

 

 

Период мобилности 
 

Члан 8. 

У оквиру Ерасмус програма период мобилности студента у сврху учења траје 3 до 12 месеци, 

а у циљу стручне праксе од 2 до 12 месеци по нивоу образовања, не рачунајући време проведено у 

путу. Студент може комбиновати ове две врсте мобилности, али њихово укупно трајање не сме бити 

дуже од 12 месеци. 

У оквиру CEEPUS програма са циљем стицање ЕСПБ бодова на институцији домаћину, 

студенти на размени бораве најмање три месеца, а највише два семестра.Трајање мобилности у 

оквиру CEEPUS програмазависи од врсте и категорије мобилности за коју се кандидат 

пријављује.Студенти кроз CEEPUS програм имају могућност да учествују у семестралним 

мобилностима, са циљем стицања ЕСПБ бодова, али и да учествују у краћим академским разменама, 

до три месеца, првенствено ради спровођења истраживања и писања мастер или докторске 

тезе.Студенти такође имају могућност да учествују и у краткорочним екскурзијама, које се односе на 

боравак на зимским и летњим школама (трајања до 6 дана), које се спроводе у оквиру CEEPUS 

мрежа. 

 

Одлазна мобилност студената 
 

Члан 9. 

Мобилност се спроводи са циљем да се студенту омогући да део студијског програма оствари 

на високошколској установи у иностранству и да му се исти призна као да је остварен на матичној 

установи. 

Одлазна мобилност подразумева да студент Академије струковних студија Шабац као 

матичне установе остварује део студијског програма на установи домаћинуу иностранству, након 

чега се враћа у матичну установу на којој довршава уписани студијски програм. 

 

Право на учешће у мобилности 
 

Члан 10. 

Право да учествује у програмима мобилности у сврху учења имају студенти:  

- уписани најмање у другу годину студија на Академији (остварених најмање 60 ЕСПБ); 

Ово правило се не односи на мобилност ради обављања стручне праксе. 

 

Све информације о спровођењу CEEPUS III програма у Републици Србији могу се добити 

од представника Фондације Темпус - Националне CEEPUS канцеларијеceepus@tempus.ac.rs. 

 
 

Статус студента за време трајања мобилности 
 

Члан 11. 

 

Док је на студијском боравку/стручној пракси у установи домаћину, студент задржава статус 

студента Академије. Током периода мобилности, студент не прекида студирање, нити му мирују права и 

обавезе у матичној установи, пошто своје студијске обавезе остварује у установидомаћину. 

Уколико период мобилности траје краће од једног семестра, принцип из претходног става се 

примењује у сразмери са временским периодом проведеним у иностранству. 

Студент који се финансира из буџета Републике Србије на губи овај статус током трајања периода 

мобилности.Студент који спада у категорију самофинансирајућих студената током периода мобилности 

наставља редовно да плаћа утврђену школарину својој матичној установи. 

 

mailto:ceepus@tempus.ac.rs
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Осигурање студената у току трајања мобилности 
 

Члан 12. 

Сви учесници у програмима мобилности морају бити осигурани и обавеза организатора је да 

пронађе најповољнију полису. Осигурањем се мора обухватити следеће:   

 

- путно осигурање 

- осигурање од одговорности 

- осигурање од незгоде и озбиљних болести 

- осигурање за случај смрти 

 

                                                                Документи мобилности 

 

Члан 13. 

У оквиру Ерасмус програма oсновни документи на којима се заснива мобилност студената Академије су:  

 

1. Пријавни формулар за долазне студенте 

2. Уговор о учењу  

3. Уговор о стручној пракси и обавези поштовања квалитета  

4. Препис оцена  

5. Потврда о обављеној стручној пракси  

6. Решење о академском признавању периода мобилности  

Документи наведени у претходном ставу не искључују могућност постојања и других докумената 

мобилности у оквиру конкретног програма мобилности. 

 

Уговор о учењу 
 

Члан 14. 

 

Уговор о учењу (енг.Learning Agreement) је уговор којим се студенту утврђују обавезе и активности 

које ће остварити у установи домаћину и служи као потврда студенту да ће му сви бодови остварени у току 

студијског боравка бити формално признати. 

Потписивањем Уговора о учењу, матична установа одобрава студенту одлазак на мобилност и 

похађање одабраних академских активности, те гарантује признавање ЕСПБ бодова и оцена стечених током 

периода мобилности. 

Потписивањем Уговора о учењу, установа домаћин потврђује да су уговорене академске активности 

део постојећег курикулума, изражава сагласност о прихватању студента на мобилност и, с тим у складу, 

одобрава похађање и реализацију одабраних академских активности. 

Уговор о учењу се сачињава на енглеском језику и у њему се обавезно наводе:  

- Шифра предмета (енг. Course unit code) – уколико у установи домаћинупостоји нумерација 

програмских садржаја;  

- Називи предмета, односно активности за које се студент определио (енг. Course unit title);  

- Број ЕСПБ бодова које сваки предмет, односно активност носи у установидомаћину (енг. 

Number of ECTS credits), 

- Уговор о учењу одлазећих студената потписују студент, овлашћено лице Академије и ЕСПБ 

координатор.  

По завршетку селекције, одабрани студенти од матичне установе добијају документ Еrasmus+ Student 

Charter, који дефинише права и обавезе студента у току трајања периода мобилности. 

Пре одласка на мобилност, сваки учесник мора потписати уговор, који обухвата и Уговор о учењу 

(енг.Learning Agreement), у којем је наведен студијски програм/стручна пракса коју ће студент похађати, а 

који потписују студент, установа пошиљалац и установа прималац. 

Уговор о учењу се може накнадно мењати само уз сагласност свих потписника, а све промене морају 

бити у писаном облику. 
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Уговор о стручној пракси и обавези поштовања квалитета 

 

Члан 15. 

 

Уговорoм о стручној пракси (енг.Training Agreement and Quality Commitment) студент, матична 

установа и установа домаћин прецизирају садржину и квалитет стручне праксе студента. 

Овим документом се утврђују исход стручне праксе у погледу стечених знања, вештина и 

компетенција, детаљан програм стручне праксе, радни задаци студента. 

Потписивањем Уговора о стручној пракси и обавези поштовања квалитета, матична установа се 

обавезује да дефинише исходе стручне праксе, помогне студенту у избору установе домаћина, одабере 

студенте на основу јасних и транспарентих критеријума, пружи логистичку подршку студентима у погледу 

путовања, смештаја, визе и осигурања, изврши академско признавање реализованог периода мобилности и да 

са сваким студентом изврши евалуацију личног и професионалног развоја постигнутог током периода 

мобилности.  

Потписивањем Уговора о стручној пракси и обавези поштовања квалитета, установапрималац се 

обавезује да омогући реализацију стручне праксе на Уговором утврђен начин, сачини уговор или други 

правни акт који је релевантан за стручну праксу студента у складу са позитивноправним прописима дотичне 

земље, одреди ментора студенту који је на стручној пракси, пружи практичну подршку студенту у погледу 

осигурања и уклапања у нову средину.  

Потписивањем Уговора о стручној пракси и обавези поштовања квалитета, студент се обавезује да 

успешно реализује стручну праксу, поштује правила установе домаћина, комуницира са матичном установом 

у вези са изменама Уговора и поднесе извештај о оствареној стручној пракси. 

 

Процес селекције студената за учешће у програму мобилности 
 

Члан 16. 

 

Студенти подносе пријаву на објављени конкурс за учешће у програму мобилности одговарајућем 

одсеку Академије, који потом спроводи процес селекције кандидата.Процес селекције мора бити 

транспарентан, кохерентан и поткрепљен одговарајућом документацијом, која мора бити доступна свим 

кандидатима. 

На основу приспелих пријаваза Ерасмус програм, комисија за селекцију коју чине два члана 

ЕрасмусЕСПБ и један професор којије у претходном периоду држао наставу пријављеним кандидатима 

врши избор кандидата. 

У оквиру CEEPUS програма селекцију долазних и одлазних стипендиста врше локални 

координатор за сваку мрежу у којој Академија учествује, по дефинисаним критеријумима CEEPUS 

програма и чланица мреже у којој установа учествује. 

Академија се обавезује да ће спречити било какав сукоб интереса у процесу селекције кандидата, као 

што је дискриминација „на основу пола, расе, боје коже, етничког или социјалног порекла, генетских 

карактеристика, језика, религије или уверења, политичког или било којег другог мишљења, припадности 

националној мањини, имовине, рођења, инвалидности, старости или сексуалне оријентације(Повеља ЕУ о 

основним људским правима члан 21). 

 

Критеријуми селекције кандидата 
 

Члан 17. 

 

Комисија за селекцију учесника у Ерасмус програмуу року од 5 дана од закључења конкурса доноси ранг 

листу пријављених студената, водећи се следећим критеријумима; 

- Општим успехом студента – максимално 15 бодова; 

- Укљученошћу студената у ваннаставне активности и активностима битним задруштвену заједницу 

(волонтирање у јавним установама и организацијама, невладиног сектора, координација и учествовање у 

хуманитарним,спортским, уметничким и другим активностима од значаја за заједницу – максимално 15; 

бодова; 

- Мотивацију за одлазак на мобилност – максимално 15 бодова; 
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- Знање енглеског језика – максимално 15 бодова; 

Све укупно 60 бодова. 

 

 

По завршетку селекције, одабрани студенти од установе домаћина добијају документ Еrasmus+ 

Student Charter, који дефинише права и обавезе студента у току трајања периода мобилности. 

Пре одласка на мобилност, сваки учесник мора потписати уговор, који обухвата и Уговор о учењу 

(енг.Learning Agreement, у којем је наведен студијски програм/стручна пракса коју ће студент похађати, а 

који потписују студент, матична установа и установа домаћин. 

Уговор о учењу се може накнадно мењати само уз сагласност свих потписника, а све промене морају 

бити у писаном облику. 

У оквиру CEEPUS прогама после рангирања и номиновања кандидата пријаве се достављају 

Националној CEEPUS канцеларији (НЦИ), где се додатно врши провера испуњености услова за учешће у 

програму (пријава у одговарајућој категорији, наведена мотивација за учешће, постоје ли сви потребни 

документи и сл.). Код долазних пријава, НЦК у Србији ради финалну проверу пријаве, испуњеност 

формалних услова за добијање стипендије, утврђивање да ли је мобилност у складу са планом мобилности, 

да ли постоји доступна квота, као и да ли постоји могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому. 

Тек након финалног одобравања стипендије од стране НЦК кандидат добија писмо о одобравању 

стипендије на основу кога може да спроведе своју мобилност. 

 

 

Онлајн језичка подршка 

 

Члан 18. 

 

Матична установа се обавезује да учесницима програма мобилности омогући најбољу могућу 

језичку подршку, било преко Онлајн језичке платформе или на неки други начин, чији се трошкови могу 

покрити из средстава за организациону подршку, како би достигли ниво знања препоручен од стране 

установе домаћина пре одласка на мобилност. Онлајн језичка подршка се обезбеђује за периоде 

мобилности у трајању од 2 месеца или дуже. 

Провера знања страног језика користећи Онлајн језичку платформу је обавезан услов за одлазак 

на мобилност.Студенти који добију лиценцу за курс језика се обавезују да исти редовно похађају преко 

интернета. 

По повратку са мобилности, поново се врши тестирање учесника како би се проверило да ли је 

дошло до напредовања у нивоу знања страног језика. 

 

Прекид периода мобилности студената 
 

Члан 19. 

 

Уколико дође до прекида периода мобилности из неког разлога (нпр. временски јаз између 

завршетка курса страног језика и почетка студијског боравка/стручне праксе), број дана 

прекида/одлагања се уноси на платформу Mobility Tool+и износ додељених средстава се поново 

обрачунава. 

 

Продужетак периода мобилности студената 
 

Члан 20. 

 

Установа домаћин и матична установа се могу договорити да продуже текући период мобилности 

у следећим случајевима:  

- захтев за продужетак је поднет најкасније месец дана пре истека планираног периода мобилности,  

- све стране су прихватиле захтев, сачињени су анекси уговора о добијању бесповратних новчаних 

средстава, и спроведене све неопходне припреме,  
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- матична установа може покрити трошкове продуженог боравка или потписати споразум са студентом 

да се додатни дани неће финансирати из средстава Европске уније,  

- тачан датум почетка и завршетка периода мобилности се уноси у Препис оцена који издаје установа 

приалац или у Сертификат о обављеној стручној пракси тако што се под почетним датумом 

подразумева први дан када се од студента очекује присуство у установи домаћину (први дан 

курса/праксе, добродошлица организована од стране установе домаћина, итд.). Последњи дан 

мобилности је последњи дан обавезног присуства студента у установи домаћину (последњи дан 

испитног рока/курса/праксе, итд.),  

- стварно трајање периода мобилности, као што је напред наведено, уноси се у финални извештај и 

представља максималан број месеци који ће се покрити новчаним средствима Европске уније. Дани 

продужетка периода мобилности који се не финансирају из средстава Европске уније не улазе у 

укупну дужину трајања мобилности за коју се обезбеђују новчана средства,  

- период продужетка се мора надовезати на текући период мобилности, без временског прекида 

(државни празници и нерадни дани се не сматрају прекидом), уколико није другачије договорено са 

Националном агенцијом.  

 

Активности након окончања периода мобилности 

 

Члан 21. 

 

На крају периода мобилности, учесници мобилности попуњавају и подносе завршни извештај.У 

случају мобилности дужих од 2 месеца, извештај укључује и квалитативну оцену језичке подршке 

добијене током периода мобилности. 

Матична установа може захтевати делимичан или потпуни повраћај добијених средстава од 

студента који не поднесе извештај, осим у случају спречености услед више силе.О оваквим случајевима 

корисник обавештава Националну агенцију, ради добијања писане сагласности. 

 

 

Академско признавање периода мобилности 
 

Члан 22. 

 

Студент Академије који је на основу потписаног Уговора о учењу учествовао у програму 

мобилности има право да му, након повратка са мобилности, матична установа призна резултате 

остварене у току мобилности. 

На крају периода мобилности, установа домаћин издаје студенту и матичној установиПрепис 

оцена или Потврду о обављеној стручној пракси, којим се потврђују резултати договореног програма. 

Установа домаћин врши формално признавање ЕСПБ бодова стечених у иностранству и врши 

евидентирање постигнућа стечених неформалним видовима образовања, ван учионице. 

За похађани курс језика и обављено тестирање не добија се посебан сертификат. 

Студент је у обавези да надлежном ЕСПБ координатору благовремено достави сву релевантну 

документацију у вези са оствареном мобилношћу (писану молбу, Уговор о учењу, Уговор о стручној 

пракси, Препис оцена/Уверење о обављеној стручној пракси, документ о систему оцењивања у установи-

примаоцу (уколико овај податак није саставни део Преписа оцена), као и копије ових докумената. 

ЕСПБ координатор је дужан да најкасније 7 дана пре почетка семестра у којем студент наставља 

програм у матичној установи, донесе Решење о академском признавању периода мобилности, те да исто 

достави студенту и студентској служби како би се регулисале све неопходне административне 

појединости у вези са оствареном мобилношћу.  

Уколико административна процедура из претходног става није окончана у наведеном року, матична 

установа је дужна да студенту омогући наставак студија и без уписа наведених података, као и да поменуту 

процедуру доврши у најкраћем могућем року. 
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Право на приговор 
 

Члан 23. 

Студент има право да поднесе приговор Председнику Академије, преко Канцеларије за међународну 

сарадњу: 

1) уколико матични установа не обави признање у року из горе поменутог члана 21 став став 6 

Правилника или 

2) уколико матична установа није обавила признање у складу са Уговором о учењу. 

Студент мора да поднесе приговор пре уписа у наредну годину студија, у односу на годину у којој је 

био на мобилности. 

Председник Академије одлучује у року од 8 дана од дана пријема приговора. 

Уколико је приговор основан, председник Академије налаже руководиоцу Одсека да у року од 5 дана 

обави признавање, у складу са Уговором о учењу. 

 

Начела академског признавања периода мобилности 

 

Члан 24. 

 

Признавање резултата (ЕСПБ бодова и оцена) стечених током периода мобилности заснива се на 

начелима транспарентности, флексибилности и правичности. 

Начело транспарентности подразумева да су правила о академском признавању периода 

мобилности јавно доступна (на сајту Академије, итд.). 

Начело флексибилности подразумева реалан приступ признавању академских резултата 

постигнутих током периода мобилности.Потпуно садржинско поклапање студијских програма матичне 

установе и установе домаћина је немогуће.Из тог разлога, основни начин академског признавања периода 

мобилности је фокусирање на сличности и исходе учења целокупног студијског програма, а не на разлике 

између студијских програма који се упоређују.Акценат је на знању које студент стекне у току периода 

мобилности из одређене области, а које не мора бити идентично, већ сродно знању које би из одређеног 

наставног предмета стекао у матичној установи.Само у случају суштинских разлика, тј.разлика које су 

толико значајне да би онемогућиле студенту успешан наставак образовања или адекватно запослење, 

може се извршити делимично признавање или непризнавање остварених резултата.  

ЕСПБ координатор се у поступку академског признавања периода мобилности руководи 

принципом правичности.ЕСПБ координатор је надлежан да примими и прегледаосновне документе 

мобилности. 

Суштина мобилности је да се студенту омогући да наставне активности оствари у установи 

домаћину и да му се период мобилности рачуна као да га је остварио у матичној установи. 

Студент који у установи домаћину није положио све испите предвиђене Уговором о учењу, 

односно није стекао потребних 30 ЕСПБ по семестру, а похађао је одговарајућу наставу, има право да у 

матичној установи полаже испит(е) из семестра током којег је био на студијском боравку у иностранству, 

без додатних предиспитних обавеза.  

 

 

Упоређивање и процена сличности програма 
 

Члан 25. 

 

Поређење и процену сличности предмета матичне установе и установе домаћина врши ЕСПБ 

координатор, који се у свом раду може консултовати са наставницима из одговарајуће научне области. 

Препоручује се потпуно признавање предмета које је студент положио у установи дмаћину уколико 

су они замењиви предметима које би студент полагао у матичној установи.Под замењивошћу се 

подразумева сродност научних области и стеченог знања као исхода процеса учења. 

  Потпуно признавање из претходног става подразумева да студент након повратка са мобилности нема 

додатних предиспитних обавеза (нпр. семинарски радови, колоквијуми и сл.) из предмета који је, на основу 

Решења о академском признавању периода мобилности замењен предметом који је студент положио у 

установи домаћину. 
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Преношење и признавање стечених ЕСПБ бодова и оцена 
 

Члан 26. 

 

Основни критеријум за преношење и признавање ЕСПБ бодова и оцена стечених током периода 

мобилности је исход процеса учења, а у складу са следећим препорукама:  

1. Признавање предмета које је студент одслушао и положио у установи домаћину, а који је сродан 

неком предмету матичне установе, врши се тако што ће се тумачити да је студент положио 

предмет који је предвиђен студијским програмом матичне установе. Студенту се признају назив, 

ЕСПБ бодови и фонд часова које сродан предмет има у матичној установи без обзира на то да ли 

је предмет који је студент положио у току периода мобилности носио више или мање ЕСПБ 

бодова.  

2. Могућност„замене“ предмета матичне установе односи се и на обавезне и на изборне предмете. У 

Додатку дипломи ће се навести чињеница да је одређен предмет положен у току периода 

мобилности у релевантној високошколској установи у иностранству и навешће се тачан назив 

предмета, ЕСПБ бодови и систем оцењивања установе домаћина тачно онако како су ови подаци 

наведени у Препису оцена.  

3. Уколико садржај одслушаног и положеног предмета у току периода мобилности у погледу исхода 

учења битно одступа од њему сродног предмета у матичној установи или уколико уопште не 

постоји у матичној установи, тада ће се подаци о резултатима оствареним у установи домаћину 

уписати у Додатак дипломи на изворном језику и у изворном облику (у рубрици: „Положени 

следећи предмети/активности који нису предвиђени студијским програмом за стицање дипломе“) 

и навешће се чињеница да је тај предмет положен у току периода мобилности, назив стране 

високошколске установе и систем оцењивања, тачно онако како су ови подаци наведени у 

Препису оцена.  

4. Студенту се признају оцене остварене у установи домаћину. Ако системи оцењивања у матичној 

установи и установи домаћину нису истоветни, оцене се, процесом усклађивања, претварају у 

оцене матичне установе у складу са ЕСПБ табелом оцењивања Европске комисије (енг. ECTS 

Grading Table), односно ЕСПБ скалом оцена (енг. ECTS Grading Scale). Поменути процес 

усклађивања оцена је у складу са ЕСПБ водичем издатим од стране Европске комисије (енг. ECTS 

User’s Guide), а чијим се упутствима руководи овај правилник.  

5. Усклађене оцене из предмета које је студент положио током периода мобилности, а који се 

признају као да их је положио у матичној установи, улазе у просек оцена у матичној установи. 

Оцене које је студент добио из предмета који нису„замењени“сродним предметима матичне 

установе, већ су у изворном облику назначене у складу са ставом 1. тачка 3. овогчлана, не 

рачунају се у просечну оцену.  

6. ЕСПБ бодови и оцене из става 1. тачке 1. и 2. овог члана се третирају као и сваки други предмет 

који је студент положио у матичној установи.  

7. ЕСПБ бодови из става 2. тачке 3. овог члана не улазе у број ЕСПБ бодова у оквиру студијског 

програма, већ у укупан број стечених ЕСПБ бодова.  

8. Уместо методе замене предмета, како је то описано у тачкама 1-7 овог става, академско 

признавање периода мобилности студенту који је остварио најмање 30 ЕСПБ бодова по семестру 

може се вршити методом замене семестар за семестар. Овом методом студенту се признају ЕСПБ 

бодови које је остварио у току периода мобилности и испити које је положио у њиховом 

изворном облику и називу, без замене предмета сродним предметом матичне установе и без 

претварања оцене у одговарајућу оцену матичне установе. ЕСПБ бодови које је студент остварио 

у току периода мобилности се рачунају у број ЕСПБ бодова у оквиру студијског програма. Оцене 

које је студент добио у току периода мобилности се не узимају у обзир приликом рачунања 

просечне оцене постигнуте током студија. Називи предмета које је студент положио, ЕСПБ 

бодови и оцене које је студент добио у току периода мобилности се у индекс и Додатак дипломи 

уносе у изворном облику. Применом методе замене семестра за семестар ствара се претпоставка 

да је студент извршио све обавезе предвиђене у матичној установи за период који је провео на 

студијском боравку и да студент по повратку неће имати никаквих додатних обавеза у матичној 

установи везаних за његов период мобилности.  

9. Метода описана у претходној тачки се може применити и у случају када је студент слободне 

изборне предмете положио у току студијског боравка.  
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Долазна мобилност студената 

 

Члан 27. 

 

Долазна мобилност студената подразумева да студент високошколске установе у иностранству 

(долазећи студент) може остварити део свог студијског програма на Академији као установи домаћину. 

 

Информисање долазећих студената 
 

Члан 28. 

Све информације неопходне заинтересованим долазећим студентима Академија објављује на својој 

интернет страници (врсте и нивои студија, ажурирана књига предмета, информације о смештају, итд.). 

Академија објављује конкурс за пријављивање долазећихстудената два пута у току школске године, и 

то: 

- Од 15. априла до 15. маја за зимски семестар; 

- Од 15. септембра до 15. октобра за летњи семестар. 

 

Рок за пријаву у оквиру CEEPUS програма за боравке током зимског семестра је 15.јун, док је 

рок за пријаве за летњи семестар 31. октобар. 

 

Одлучивање о пријави 
 

Члан 29. 

 

Заинтересовани долазећи студент пријављује се за мобилност подношењемПријавног формулара, 

Преписа оцена са студијског програма матичне установе и предлога Уговора о учењу, који мора бити 

оверен потписом овлашћеног лица матичне установе и печатом матичне установе. 

Одлуку о прихватању пријаве долазећег студента доноси председник Академије, на предлог 

надлежног ЕСПБ координатора Академије. 

У случају да пријава заинтересованог страног студента није прихваћена, ЕСПБ координатор 

доставља му образложење у писаној форми. 

У оквиру CEEPUS програма након одобравања од стране локалне контакт особе на 

институцији домаћину, пријаву одобрава национална CEEPUS канцеларија државе домаћина и врши 

коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу. 

 

Статус долазећег студента у току периода мобилности 
 

Члан 30. 

 

Долазећи студент има сва права и обавезе као и студенти Академије, с тим да је за време трајања 

мобилности ослобођен плаћања школарине овој школи, као установи домаћину. 

Долазећи студент је дужан да код надлежних органа регулише привремени боравак у Републици 

Србији и да, током периода мобилности, има регулисано здравствено осигурање.У складу са Ерасмус+ 

повељом за високо образовање, Академија пружа неопходну логистичку помоћ долазећим студентима 

(виза, осигурање, смештај, итд.). 
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Препис оцена 
 

Члан 31. 

 

Препис оцена (енг.Transcript of Records) је уверење о положеним испитима које издаје матична 

установа, а за долазећестуденте установа домаћин. 

Препис оцена, осим података који се односе на студента, обавезно садржи податке о називима 

положених испита, добијеним оценама и броју остварених ЕСПБ бодова по предметима, податке о трајању 

студијског програма, као и остале додатне информације уколико се сматрају релевантним. 

Препис оцена треба да садржи и објашњење начина оцењивања и бодовања (национални систем 

бодовања). 

По окончању периода мобилности, одсек (односно Академија, у случајевима када се подводи под 

појам матичне установе) су дужни да долазећим студентима издају Препис оцена као доказ остварених 

академских активности, по могућству, на енглеском језику. 

Ради аплицирања за програме мобилности, одсек (односно Академија, у случајевима када се подводи 

под појам матичне установе) су у обавези, да на захтев, својим студентима издају Препис оцена. 

 

Потврда о обављеној стручној пракси 
 

Члан 32. 

 

Потврда о обављеној стручној пракси (енг.Transcript of Work) је документ којим установа домаћин 

пружа податке о обављеној стручној пракси и постигнутим резултатима студента. 

 

 

Решење о академском признавању периода мобилности 
 

Члан 33. 

 

Решење о академском признавању периода мобилности је појединачни правни акт којим надлежни 

Академски ЕСПБ координатор утврђује начин признавања положених испита, тј.ЕСПБ бодова и оцена које је 

студент остварио током периода мобилности. 

Обавезни елементи Решења из претходног става су:  

- подаци о студенту, установи домаћину и матичној установи; 

- предмети које је студент положио у установи домаћину (са освојеним ЕСПБ бодовима и 

добијеним оценама); 

- предмети са матичне установе који ће се заменити предметима које је студент положио у 

установи домаћину; 

- предмети које је студент положио током периода мобилности, а који се не могу заменити, већ 

као изборне активности/предмети унети у Додатак дипломи; 

- начин еквиваленције оцена; 

- преостале обавезе које студент мора остварити како би испунио обавезе предвиђене 

релевантним семестром, односно академском годином (у случајевима када студент није остварио довољан 

број ЕСПБ бодова током периода мобилности)  

- остали подаци које надлежни Академски ЕСПБ координатор сматра битним у конкретном 

случају.  

 

Мобилност запослених (наставно и ненаставно особље) 
 

Члан 34. 

 

Мобилност запослених остварује се кроз боравак запослених на установи домаћинуу 

иностранству и повратка на рад у матичну установу по истеку периода мобилности и то у циљу: 



 

 

14 

 

- извођења наставе (енг. Teaching mobility) – мобилност наставног особља ради 

реализације програма предавања, радионица и других видова наставе; 

- похађања обуке (енг. Training mobility) – мобилност наставног и ненаствног особља 

ради професионалног усавршавања. 

Мобилност запослених подразумева извођење наставе у партнерским високошколским установама, 

као и стручно усавршавање похађањем организованих обука (изузев конференција) и „посматрање на 

послу“ (енг. job shadowing). У току једне мобилности, наведене активности се могу комбиновати. 

 

Право учешћа у пројектима и одлазној мобилности 
 

Члан 35. 

 

Право учешћа у пројектима и одлазној мобилности има наставно и ненаставно особље које је по основу 

уговора о раду запослено у Академији, на свим њеним одсецима. 

CEEPUS програм омогућава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност 

наставног особља са високошколских институција које имају право учешћа у програму. 

 

 

Члан 36. 

Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране шефа 

катедре, руководиоца одсека, односно председника Академије. 

Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену 

конкурсом.Непотпуне и закаснеле пријаве ће бити одбачене. 

 
У оквиру CEEPUS прогама пријаве се после номиновања локалне контакт особе достављају 

Националној CEEPUS канцеларији (НЦИ), где се додатно врши провера испуњености услова за учешће у 

програму (пријава у одговарајућој категорији, наведена мотивација за учешће, постоје ли сви потребни 

документи и сл.).Код долазних пријава, НЦК у Србији ради финалну проверу пријаве, испуњеност 

формалних услова за добијање стипендије, утврђивање да ли је мобилност у складу са планом 

мобилности.Тек након финалног одобравања стипендије од стране НЦК кандидат добија писмо о 

одобравању стипендије на основу кога може да спроведе своју мобилност. 

 

Циљеви мобилности запослених 
 

Члан 37. 

Најважнији очекивани исходи мобилности запослених су:  

- унапређење професионалног профила запосленог,   

- стицање нових компетенција, знања и вештина,  

- упознавање са праксама, политикама и образовним системима у различитим државама,  

- подизање свести и боље разумевање социјалних, језичких и културних различитости,  

- унапређење језичких компетенција  

- већа мотивисаност за рад и задовољство послом,  

- и др.  

 

Обавезе пре и након мобилности 
 

Члан 38. 

 

Пре мобилности, неопходно је да запослени који је испунио услове јавног позива из члана 40.овог 

Правилника, поднесе Академији захтев у коме ће прецизирати почетак и крај периода мобилности и место 

одржавања активности предвиђених програмом мобилности, а коју одобрава председник Академије. 

Академија је у обавези пре одласка на мобилност, да учеснику одлазне мобилности исплати износ 

предфинансирања на име индивидуалне подршке и путних трошкова, који је предвиђен Уговором о додели 

наменских бесповратних средстава за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху извођења наставе 
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и похађања обука у оквиру програма Ерасмус+ између програмских и партнерских земаља из наменских 

бесповратних средстава које је доделила Национална агенција Темпус. 

По повратку са мобилности, неопходно је да запослени у року од 7 дана достави Канцеларији за 

међународну сарадњу следећа обавезна документа:   

 

- Потврда о трајању мобилности (Confirmation of Arrival and Departure)  

- Уверење о оствареном програму мобилности 

- Извештај запосленог о мобилности  

По повратку са мобилностиCEEPUS стипендисте Локална контакт особа на самом крају 

боравка стипендистепопуњава Потврду о учешћу (Letter of Confirmation) која представља потврду о 

реализованој мобилности CEEPUS стипендисте на установи домаћину.  

 

Трајање периода мобилности запослених 
 

Члан 39. 

 

Дужина трајања мобилности запослених утврђена је интер-институционалним уговором, а може 

трајати од 2 дана до 2 месеца у KA131 (раније: КА103), односно од 5 дана до 2 месеца у KA171 (раније: 

КА107) програму, не рачунајући дане проведене у путу.  

 

Извођење наставе подразумева 8 часова наставе недељно, а уколико се комбинује са обуком, 

минималан број часова наставе је 4. 

Мобилност наставног особља у оквиру CEEPUS програма може трајати минимално пет радних дана 

уз обавезу 6 предавачких или менторских сати по радној недељи, док период боравка предавача често траје и 

месец дана. 

Јавни позив 
 

Члан 40. 

 

Јавни позив за мобилност запослених у сврху извођења наставе или похађања обуке објављује се на 

интернет страници Академије: www.akademijasabac.edu.rs.Јавни позив садржи податке о партнерској установи, 

периоду реализације мобилности, трајању мобилности, области у којој се спроводи, праву учешћа, детаљна 

упутства за пријављивање и критеријуме селекције запослених. 

Датум објављивања Ерасмус+ позива за мобилност запослених, рокове, услове и начин пријављивања 

Академија усклађује са динамиком реализације одобрених KA131 (раније: КА103) и KA171 (раније: КА107) 

пројеката у финансијском и организационом смислу. У складу са циљевима и приоритетима одређеног 

пројекта, јавни позив може бити потпуно отворен или ограничен на одређену област, тип мобилности или 

групу учесника. 

Документи за пријављивање: 

1. Формулар за пријављивање запослених (Stаff Application Form) 

2. План активности или истраживања 

3. Формулар о учешћу у интернационализацији институције 

4. Позивно писмо установе домаћина 

5. Додатна документа, уколико су наведена у тексту јавног позива. 

 

Кандидати који буду селектовани за мобилност за реализацију мобилности морају доставити и : 

- Уговор о мобилности у сврху извођења наставе (Mobility Agreement for Teaching), Уговор о 

мобилности у сврху похађања обуке (Mobility Agreement for Training), 

- скенирану прву страницу пасоша 

 

 

http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/konkursi/
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Начин пријављивања 
 

Члан 41. 

 

Кандидати за мобилност Ерасмус+ пријаву подносе координатору одсека за пројекте на свом 

матичном одсеку, на начин који је наведен у тексту јавног позива. 

Кандидати који су заинтересовани за учешће у мобилности CEEPUS III пријаву подносе кроз 

званичну платформу CEEPUS III програма. 

Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије 

теацхер (чак и у случају да учествује у летњим/зимским школама).За ову врсту мобилности аплицира 

наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи домаћину.У складу сa радним 

програмом CEEPUS-а, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ 

менторског рада на недељном нивоу.Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно 

три дана у случају кратке групне мобилности. 

 

Процес селекције запослених 
 

Члан 42. 

            Академија врши селекцију запослених за учешће у Ерасмус+програму мобилности на правичан 

и транспарентан начин, уз неопходну документацију која мора бити доступна свим кандидатима. 

Критеријуми селекције морају бити јавно доступни и Академија се обавезује да ће спречити било 

какав сукоб интереса у самом процесу селекције кандидата. 

Селекција се врши на основу програма мобилности који подноси запослени на основу консултације са 

установом домаћиноми са којим се морају сагласити обе установе. 

Пре одласка, запослени морају потписати Уговор о мобилности са установом пошиљаоцем и установом 

примаоцем. 

За учешће запослених у мобилности CEEPUS III програма после номиновања локалне контакт 

особе на установи домаћину, пријава се доставља Националној канцеларији у држави у коју кандидат 

одлази. 

Номиновање и доношење одлуке 
 

Члан 43. 

        Евалуацију и селекцију пријављених кандидата, односно наставног и ненаставног особља врши 

Комисија, именована посебним решењем Председника Академије. 

Пријављивање, начин и општа правила и услови евалуације и селекције кандидата дефинишу се 

Ерасмус+ интер-институционалним споразумом, односно одредбама конкурса у оквиру којих се остварује 

мобилност. 

Комисија за реализацију мобилности наставног и ненаставног особљаАкадемије, по истеку рока за 

пријаву на конкурс за Ерасмус+ мобилност, оцењују пријаве кандидата путембодовања: 

 - познавање страног језика:10 бодова; 

- адекватност и конкретност плана мобилности или истраживања: 22 бода; 

- мотивационо писмо:10 бодова; 

- учешће у процесу интернационализације Академије или Одсека: 18 бодова; 

 

Комисију за селекцију коју чине по један члан са сваког одсека, (координатори одсека). 

Члан комисије за селекцију кандидата не може бити запослени који се и сампријавио за мобилност, нити је у 

протекле две године био упућен на реализацијумобилности. 

Комисија у року од 5 дана од закључења конкурса доноси ранг листу пријављених кандидата, водећи се 

следећим критеријумима: 

Критеријуми за бодовање наставног и ненаставног особља Академије струковних студија Шабац су: 

 - познавање страног језика 

 - адекватност и конкретност плана мобилности или истраживања 

 - мотивационо писмо 

 - учешће у процесу интернационализације Академије или Одсека 

https://www.ceepus.info/
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Познавање енглеског језика 

 

Уколико се мобилност одвија на енглеском језику, Академија утврђује ниво познавања енглеског језика, на 

основу раније стеченог сертификата и на основу теста који спроводи предметни наставник на Одсеку. 

Бодовање критеријума познавања страног језика је следеће: 

Критеријум 
Број 

бодова 

Тест на Одсеку 0-5 

Сертификат А1-А2 1 

Сертификат B1 2 

Сертификат B2 3 

Сертификат C1 4 

Сертификат C2 5 

  

Максималан број бодова по критеријуму познавања енглеског језика је 10. 

 

Као одговарајући доказ о познавању страног језика прихватају се међународно признати испити или 

сертификати акредитованих тела за проверу нивоа знања страног језика. 

 

 

 

 

План мобилности или истраживања 

 

Бодовање критеријума адекватности и конкретности плана мобилности се врши тако што се одговору или 

опису на свако постављено питање додељује број бодова 0-5, у зависности од квалитета одговора, односно 

од степена задовољења задатог критеријума. 

Критеријум 
Број 

бодова 

Који су општи циљеви предложене мобилности? 0-5 

Описати додатне вредности мобилности. 0-5 

Описати активности које би требало спровести у току 

мобилности. 
0-5 

Очекивани исходи и утицај на професионални развој кандидата и 

на установе учеснице. 
0-5 

 

Последњи критеријум плана мобилности односи се на раније учешће кандидата у мобилностима. 

Критеријум 
Број 

бодова 

Кандидат раније није учествовао у мобилностима у оквиру 

Ерасмус + 
2 

Кандидат је раније само једном учествовао у Ерасмус + 

мобилностима 
1 

Кандидат је два или више пута учествовао у Ерасмус + 

мобилностима 
0 

Максималан број бодова по критеријуму адекватности и конкретности плана мобилности или истраживања је 22. 

 

За реализацију CEEPUS III програма локална контакт особа упозната је са планом долазних 

мобилности за своју мрежу.Национална CEEPUS  канцеларија државе у којој се мобилност спроводи 

одобрава долазак у сагласности са укупном доступном квотом за долазке које одговарајуће државе 

имају за дату академску годину. 
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Мотивационо писмо 

 

Мотивационо писмо је критеријум који се пише у слободној форми, а представља израз личне 

мотивације и жеље кандидата и истиче компетентност кандидата за дату мобилност. 

Мотивационо писмо бодује се скалом 0-10 бодова. 

 

 

Учешће у процесу интернационализације  

Академије или Одсека 

 

Критеријум учешћа у процесу интернационализације Академије обухвата више типова активности, а 

потврдан одговор на сваки тип активности односно питање носи по 3 бода, док одговор „НЕ“ носи 0 

бодова. Додатна питања за сваки тип активности имају за циљ да омогуће потврду и проверу потврдног 

одговора кандидата. 

 

Критеријум 
Број бодова 

ДА НЕ 

Да ли сте некада учествовали у аплицирању за 

међународне пројекте? 
3 0 

Да ли сте учествовали у националним или 

међународним пројектима на Одсеку или Академији? 
3 0 

Да ли сте иницирали успостављање сарадње са неким 

страним универзитетом (билатерална сарадња, Ерасмус+ и 

др.) 

3 0 

Уколико сте учествовали на обукама и/или држали 

наставу на партнерским универзитетима да ли сте пренели 

колегама на матичној установи Ваша искуства? 

3 0 

Да ли је Ваше искуство иницирало неку 

промену/унапређење наставе за домаће студенте? 
3 0 

Да ли сматрате да сте допринели 

интернационализацији Академије струковних студија Шабац 

или неком од њених Одсека на неки начин који није 

обухваћен овим формуларом? 

3 0 

Максималан број бодова по критеријуму учешћа у процесу интернационализације Академије илиОдсека  је 18. 

 

Максималан број бодова по свим критеријумима, за учешће у одлазној мобилности је 60. 

Критеријум 
Максималан 

број бодова 

Познавање енглеског језика 10 

План активности или истраживања 22 

Мотивационо писмо 10 

Учешће у интернационализацији Академије 18 

УКУПНО 60 
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Документа за одлазак запослених на мобилност 
 

Члан 44. 

1. Уговор о мобилности  

- уговор о мобилности ради држања наставе (Mobility Agreement for Teaching),  

- уговор о мобилности ради похађања обуке (Mobility Agreement for Training) 

2. Уговор о додели наменских бесповратних средстава  

Постоје два Уговора о мобилности: 

Уговор о мобилности ради држања наставе и Уговор о мобилности ради похађања обуке су кључни 

документи КА1 кредитне мобилности Ерасмус+ програма за мобилност запослених.У зависности од врсте 

активности која се реализује, уговор о мобилности се потписује пре одласка запосленог у 

иностранство.Потписивањем уговора о мобилности Академија даје сагласност на предложени план 

активности запосленог. 

 

Финансијска подршка у пројектима 
 

Члан 45. 

Одређене процедуре у вези са расподелом средставауредиће се посебним прописима донетим од стране 

Академије. 

 

Финансијска подршка у пројектима мобилности 
 

Члан 46. 

Програм Ерасмус+ додељује запосленима финансијску подршку која покрива трошкове боравка и 

трошкове пута за мобилност у програмским и партнерским државама. 

 

Финансијска подршка мобилности запослених врши се у складу са условима и правилима расподеле 

финансијских средставакоји су прописани у потписаним уговорима између Академије и Националне агенције 

Темпус. 

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава, Академија ће члановима 

наставног и ненаставног особља на мобилности у програмским земљама обезбедити надокнаду трошкова 

превоза и индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности. 

 

Ерасмус+ програм додељује финансијску подршку наставном и ненаставном особљу који учествују у 

програму мобилности а која покрива индивидуалну подршку, путнетрошкове за мобилност и организациону 

подршку. 

Индивидуална подршкаобрачунава се по дану боравка на партнерској установи у иностранству и 

обухвата трошкове смештаја, исхране, локалног превоза учесника и хонорар за обављене активности на 

мобилности. 

Максимални износи средстава намењених за покривање трошкова превоза учесника мобилности у 

зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се 

путује и места одржавања активности добијена применом даљинометра Европске Комисије: (енг. Distance 

Calculator), који се налази на линку https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator. 

 

Организациона подршка подразумева накнаду за рад оних чланова Канцеларије за међународну 

сарадњу и припадника административних служби који припремају правну, финансијску и другу 

документацију неопходну за реализовање мобилности запослених. 

 

Свака земља чланица CEEPUS-а покрива трошкове за студенте и наставно особље из иностранства 

(тзв.„долазне” учеснике). Висина стипендије (студената и наставног особља), варира од земље до земље и у 

складу је са економскиммогућностима те државе.Такође, уз новчани износ стипендије, у неким случајевима 

(зависно од земље где семобилност реализује) омогућени су смештај у студентским домовима и исхрана по 

бенефицираним ценама. 

Више информација о износима и обухвату стипендија у свакој појединачној земљи су доступне на сајту 

CEEPUSпрограма (кликом на поље за конкретну земљу). 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Исплата на име организационе подршке 
 

Члан 47. 

Исплата на име организационе подршке члановима Канцеларије за међународну сарадњу и административном 

особљу који су припремили правну, финансијску и другу документацију неопходну за реализовање 

мобилности запослених уредиће се посебним прописима донетим од стране Академије. 

 

 

Извештај о мобилности 
 

Члан 48. 

Запослени који учествује у КА1 мобилности Ерасмус+ програма по повратку на матичну установу 

обавезно подноси извештај о оствареној мобилности.Извештај представља лични осврт учесника на 

боравак у иностранству, академске и културне аспекте, стечена искуства, остварене резултате, као и значај 

мобилности за будући рад.Извештај се предаје Координатору одсекаи мејлом Канцеларији за међународну 

сарадњу Академије на адресу iro.academy.sabac@gmail.com. 

 

ЕУ анкета (EU survey) 
 

Члан 49. 

По завршетку мобилности, учеснику ће мејлом бити упућен линк за попуњавање онлајн ЕУ анкете 

која процењује квалитет и резултате остварене мобилности.Попуњавање овог упитника је обавезно за све 

учеснике.У случају да учесник не попуни анкету у року од 30 дана од добијања мејл позива,Академија 

задржава право да захтева повраћај средстава додељених учеснику на име мобилности. 

 

 

Осигурање запослених у току трајања мобилности 
 

Члан 50. 

Учесници мобилности морају да имају адекватну полису осигурања.Путно здравствено 

осигиурање је обавезно за све учеснике у мобилности.Учесник је уговарач наведеног осигурања и у 

обавези је да сам сноси трошкове осигурања као и да копију Осигурања достави Академији. 
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НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ АКАДЕМИЈЕ И ОДСЕКА ВЕЗАНЕ ЗА  ПРОЈЕКТЕ И 

МОБИЛНОСТ 

 

Канцеларија за међународну сарадњу 
 

Члан 51. 

Канцеларија за међународну сарадњу Академије обавља стручно-административне послове везане 

за активности пројеката и  мобилности и то:   

1. координира учешће Академије у међународним  пројектима укључујући и програме 

мобилности;  

2. објављује конкурсе и пружа друге информације студентима и запосленима о 

могућностима за учешће на пројектима и  мобилностима;  

3. саветује и пружа стручну помоћ учесницима пројеката и одлазних и долазнеих 

мобилности;  

4. задужена је за стручно-техничко вођење пројеката и мобилности 

 

У спровођењу одобрених пројеката, а у зависности од типа пројектне активности, Канцеларија за 

међународну сарадњу Академије сарађује са другим стручним службама свих одсека. 

 

У име Академије, Канцеларија за међународну сарадњу је овлашћени корисник обавезних ЕУ алата за 

спровођење пројеката мобилности у високом образовању, и то: 

- онлајн Корисничког просторa Фондације Темпус за документовање свих пројектних  

активности и информација о сваком одлазном учеснику мобилности  

- Mobility Tool Европске комисије; 

- Online Language Support (OLS) Европске комисије. 

- и других платформи које су прописане добијеним пројектом. 

Сваки одсек на свом већу бира једног члана који ће бити члан канцеларије за међународну сарадњу Академије 

на нивоу Академије. 

 

 

 

Састав Канцеларије за међународну сарадњу 
 

Члан 52. 

 

Канцеларију за међународну сарадњу именује председник Академије. 

Састоји се од 5 чланова и то: 

1. Институрионалног координатора за пројекте  

2. ЕСПБ координатора 

3. По један Координатора са сваког Одсека  

Сваки одсек на свом већу предлаже једног члана (координатора), који ће бити члан канцеларије за 

међународну сарадњу Академије на нивоу Академије. 

 

По потреби састав чланова Канцеларије се може мењати. 
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Институционални координатор 
 

Члан 53. 

Институционалног координатора на нивоу Академије именује председник Академије,  на период од пет 

година. 

Институционални координатор је овлашћен да: 

- одржава комуникацију са Националном агенцијом Фондација Темпус 

- одржава благовремене и ефективне комуникације путем електронске поште и телефона са 

особама партнерских институција именованим у Интеринституционалном уговору потписаном са датом 

институцијом 

 - припрема и чува уговоре и остала докумената потребна за реализацију пројеката укључујући и 

пројекте мобилности 

- редовно ажурира податаке у апликацији MobilityTool+ 

- извештава о  постигнутим резултатима шири  аудиторијум (дисеминација пројекта). 

 

 

ЕСПБ координатор 
 

Члан 54. 

ЕСПБ координатора на нивоу Академије именује председник Академије, на период од пет година. 

 

ЕСПБ  координатор је овлашћен да:  

- потписује Ерасмус+ документа мобилности (уговор о учењу/студентској 

пракси/мобилности), 

- сачињава ранг листу пријављених кандидата за одлазну мобилност студената  

- утврђује резултате које је одлазни студент постигао у установи домаћину и издаје 

решење о признавању мобилности,  

- одлучује о пријави заинтересованог долазећегстудента, 

- пружа помоћстудентима учесницима мобилности у проналажењу смештаја, као и у 

проналаску информација о визама (уколико постоје) и здравственом осигурању, у складу са Интер-

институционалним уговором 

- саветује студенте при избору предмета (програм студија на мобилности) 

- редовно ажурира онлајн Кориснички  простор 

- врши друге послове предвиђене овим правилником.  

 

 

Координатори одсека 
 

Члан 55. 

Координатора  одсекаименујеруководилац Одсека на сваком Одсеку, на период од пет година. 

Координатори одсека су овлашћени да: 

- координирају свим пројектним активностима у којима учествују запослени датог 

Одсека 

- сарађује са осталим члановима Канцеларије за међународну сарадњу 

- обавља активности везане за мобилност запослених, укључујући вршење селекције 

кандидата пријављених на јавни позив 

- спроводи фер, транспарентан и документован Конкурс за одлазну мобилност за 

наставно особље Академије који се објављује на сајту Академије, као и да објављује остала 

обавештења везано за пројекте. 
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Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 56. 

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе општа акта правних претходница 

Академије која регулишу правила пројеката и мобилности. 

 

Члан 55. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Академије  и 

на интернет страници Академије. 

 

 

 

 

 

 Председник Савета Академије 

 

_________________ 

 

Др Јелена Јевтић 
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Прилози уз правилник са упутствима 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИИ 

СТУДЕНАТА, НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦЗА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУЕРАЗМУС+ 

ПРОГРАМА и CEEPUS ПРОГРАМА 

 

I ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА 

 

Евалуацију и селекцију пријављених студената врши Комисија за реализацију програма мобилности 

студената Академије струковних студија Шабац, именована посебним решењем Председника Академије. 

Начин, општа правила и услови за пријаву и селекцију кандидата дефинишу се Ерасмус+ интер-

институционалним споразумом у оквиру којих се остварује мобилност, односно одредбама конкурса за дату 

МОбИЛНОСТ. 

Комисију чине:  

- Ерасмус ЕСПБ координатор, 

- по један члан са сваког одсека (Ерасмус координатори) и  

- један  професор који је у претходном периоду држао наставу пријављеним кандидатима. 

По истеку рока за пријаву на конкурс за Ерасмус+ мобилност, а на основу пријаве студената, комисија 

оцењује пријаве кандидата путем бодовања тако што бодује следеће критеријуме: 

-  Општи успех студента – максимално 15 бодова; 

- Укљученост студената у ваннаставне активности и активности битне за друштвену заједницу 

(волонтирање у јавним установама и организацијама, невладиног сектора, координација и учествовање у 

хуманитарним, спортским, уметничким и другим активностима од значаја за заједницу – максимално 15 

бодова; 

- Мотивацију за одлазак на мобилност – максимално 15 бодова; 

- Знање енглеског језика – максимално 15 бодова; 

Све укупно 60 бодова. 

По завршетку селекције, одабрани студенти од установе домаћина добијају документ Еrasmus+ 

Student Charter, који дефинише права и обавезе студента у току трајања периода мобилности. 

Пре одласка на мобилност, сваки учесник мора потписати уговор, који обухвата и Уговор о учењу 

(енг.Learning Agreement, у којем је наведен студијски програм/стручна пракса коју ће студент похађати, а 

који потписују студент, матична установа и установа домаћин. 

Уговор о учењу се може накнадно мењати само уз сагласност свих потписника, а све промене морају 

бити у писаном облику. 

У случају да више студената са истог одсека или различитих одсека добије исти број поена, Ерасмус ЕСПБ 

координатор рангира кандидате на основу следећих критеријума: 

- мањи број реализованих мобилности 

- академски успех 

- виши ниво познавања траженог страногјезика 

Ерасмус ЕСПБ координатор, након обављене наведене процедуре, доставља Канцеларији за 

међународну сарадњу попуњене формуларе. 

У колико Ерасмус+ координатори сматрају да евалуација није спроведена на адекватан начин, 

задржавају право да, уз образложење, исту пониште и врате Ерасмус+ координаторима на поновну 

евалуацију. 

На основу укупно остварених бодова, Комисија за реализацију програма мобилности студената 

Академије струковних студија Шабац, врши рангирање кандидата и номинацију и/или селекцију. 

Партнерска институција која прима кандидата на мобилност задржава право да одлучи о финалној 

селекцији кандидата. 
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II ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ СТУДЕНАТАCEEPUS ПРОГРАМА 

 

У оквиру CEEPUS програма селекцију долазних и одлазних стипендиста врше локални 

координатор за сваку мрежу у којој Академија учествује, по дефинисаним критеријумима  CEEPUS 

програма и чланица мреже у којој установа учествује.  

 

У оквиру CEEPUS прогама после рангирања и номиновања кандидата пријаве се достављају 

Националној CEEPUS канцеларији (НЦИ), где се додатно врши провера испуњености услова за учешће у 

програму (пријава у одговарајућој категорији, наведена мотивација за учешће, постоје ли сви потребни 

документи и сл.). Код долазних пријава, НЦК у Србији ради финалну проверу пријаве, испуњеност 

формалних услова за добијање стипендије, утврђивање да ли је мобилност у складу са планом мобилности, 

да ли постоји доступна квота, као и да ли постоји могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому. 

Тек након финалног одобравања стипендије од стране НЦК кандидат добија писмо о одобравању 

стипендије на основу кога може да спроведе своју мобилност. 

 

У оквиру CEEPUS програма након одобравања од стране локалне контакт особе на 

институцији домаћину, пријаву одобрава национална CEEPUS канцеларија државе домаћина и врши 

коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу. 

 

 

I I I ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

АКАДЕМИЈЕ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА 

 

 

Евалуацију и селекцију пријављених кандидата, односно наставног и ненаставног особља врши 

Комисија, именована посебним решењем Председника Академије. 

Пријављивање, начин и општа правила и услови евалуације и селекције кандидата дефинишу се 

Ерасмус+ интер-институционалним споразумом, односно одредбама конкурса у оквиру којих се остварује 

мобилност. 

Комисија за реализацију мобилности наставног и ненаставног особљаАкадемије, по истеку рока за 

пријаву на конкурс за Ерасмус+ мобилност, оцењују пријаве кандидата путембодовања: 

 - познавање страног језика:10 бодова; 

- адекватност и конкретност плана мобилности или истраживања: 22 бода; 

- мотивационо писмо :10 бодова; 

- учешће у процесу интернационализације Академије или Одсека: 18 бодова; 

 

Конкурсом за пријаву кандидата могу се дефинисати додатни услови за пријаву (нпр. биографија 

кандидата, позивно писмо, писмо препоруке, и сл.) 

На основу укупно остварених бодова, Комисија за реализацију програма мобилности наставног и 

ненаставног особљаАкадемијеврши рангирање кандидата и номинацију и/или селекцију. 

Партнерска институција која прима кандидата на мобилност задржава право да одлучи о финалној 

селекцији кандидата 

 

 

 

IV ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ 

ОСОБЉА АКАДЕМИЈЕ CEEPUS ПРОГРАМА 

 

Кандидати који су заинтересовани за учешће у мобилности CEEPUS III пријаву подносе кроз 

званичнуплатформу CEEPUS III програма. 

 
Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије 

теацхер (чак и у случају да учествује у летњим/зимским школама).За ову врсту мобилности аплицира 

наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи домаћину.У складу сa радним 

програмом CEEPUS-а, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ 

https://www.ceepus.info/
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менторског рада на недељном нивоу.Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно 

три дана у случају кратке групне мобилности. 

За учешће запослених у мобилности CEEPUS III програма после номиновања локалне контакт 

особе на установи домаћину, пријава се доставља Националној канцеларији у држави у коју кандидат 

одлази. 

 

За реализацију CEEPUS III програма локална контакт особа упозната је са планом долазних 

мобилности за своју мрежу. Национална CEEPUS  канцеларија државе у којој се мобилност спроводи 

одобрава долазак у сагласности са укупном доступном квотом за долазке које одговарајуће државе 

имају за дату академску годину. 

 

 

 

 

V ПОСТУПАК ЖАЛБЕ НА ОДЛУКУ О ЕВАЛУАЦИЈИ, СЕЛЕКЦИЈИ ИЛИ номинацији КАНДИДАТА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМУ МОБИЛНОСТИ 

 

Комисија за реализацију програма мобилности студената, односно наставног и ненаставног кадра 

Академије струковних студија Шабац врши евалуацију, селекцију и/или номинацију кандидата и доставља 

листу пријављених и номинованих/селектованих кандидата партнерском универзитету. 

Партнерска институција која прима кандидата на мобилност задржава право да одлучи о финалној 

селекцији кандидата. 

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће бити узете у разматрање и кандидат нема право 

подношења жалбе. 

Против Одлуке о одабиру кандидата може да се поднесе жалба Комисији за реализацију програма 

мобилности студената, односно наставног и ненаставног кадра Академије струковних студија Шабац у року 

од 5 дана од објаве резултата селекције кандидата. 

Резултати о селекцији кандидата биће објављени на интернет страници Академије. 

Жалба се подноси Академији поштом или путем електронске поште 
akademija@akademijasabac.edu.rs 

О жалби одлучује орган пословођења Академије струковних студија Шабац. 

 

Кандидат ће писаним путем бити обавештен о Одлуци и Одговору на жалбу у року од 8 дана од дана 

пријема Жалбе. 

  

mailto:akademija@akademijasabac.edu.rs
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Mobility Agreement 

Staff Mobility For Teachingi 
 

Planned period of the teachingactivity: from [day/month/year] till [day/month/year] 

 

Duration (days) – excluding travel days: …………………. 

 

The teaching staff member 
Last name (s)  First name (s)  

Seniorityii  Nationalityiii  

Sex[M/F]  Academic year 20../20.. 

E-mail  

 

The Sending Institution/Enterpriseiv 
Name   

Erasmus codev 
(if applicable) 

 

 Faculty/Department  

Address  Country/ 

Country codevi 

 

Contact person  

name and position 

 Contact person 

e-mail / phone 

 

Type of enterprise: 

 

 Size of enterprise 
(if applicable) 

☐<250 employees 

☐>250 employees 

 

The Receiving Institution 
Name  Faculty/Department  

Erasmus code 
(if applicable) 

 

 

Address  Country/ 

Country code 

 

Contact person 

name and position 

 Contact person 

e-mail / phone 

 

 

For guidelines, please look at the end notes on page 3. 
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Section to be completed BEFORE THE MOBILITY 

 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Main subject fieldvii: …………………. 

Level (select the main one): Short cycle (EQF level 5) ☐; Bachelor or equivalent first cycle 

(EQF level 6)☐; Master or equivalent second cycle (EQF level 7)☐; Doctoral or equivalent third 

cycle (EQF level 8)☐ 

Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme: 

……………… 

Number of teaching hours: ………………… 

Language of instruction: ……………………………………… 

Overall objectives of the mobility: 

 

 

 

Added value of the mobility (in the context of the modernisation 

and internationalisation strategies of the institutions involved): 

 

 

 

 

 

Content of the teaching programme: 

 

 

 

 

 

 

Expected outcomes and impact (e.g. on the professional development of 

the teaching staff member and on the competences of students at both 

institutions): 

 

 

 

 

 

II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 
By signing viii  this document, the teaching staff member, the sending institution/enterprise and the receiving 

institution confirm that they approve the proposed mobility agreement. 

The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and 

internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the teaching staff 

member. 

The teaching staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional 

development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others. 
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The teaching staff member and the beneficiaryinstitution commit to the requirements set out in the grant 

agreement signed between them. 

The teaching staff member and the receiving institution will communicate to the sending institution/enterprise any 

problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period. 

The teaching staff member 

Name: 

Signature: Date:  

 

The sending institution/enterprise 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:   

 

The receiving institution 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:  
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Mobility Agreement 

Staff Mobility For Trainingix 
Planned period of the trainingactivity: from [day/month/year] till [day/month/year] 

Duration (days) – excluding travel days: ………………….  

The Staff Member 
Last name(s)  First name(s)  

Seniorityx  Nationalityxi  

Sex [M/F]  Academic year 20../20.. 

E-mail  
 

The Sending Institution 
Name  Faculty/Department  

Erasmus codexii 
(if applicable) 

 

 

Address  Country/ 

Country codexiii 

 

Contact person  

name and position 

 Contact person 

e-mail / phone 

 

 

The Receiving Institution / Enterprisexiv 
Name  

Erasmus code  
(if applicable) 

 

 Faculty/Department  

Address  Country/ 

Country code 

 

Contact person, 

name and position 

 Contact person 

e-mail / phone 

 

Type of enterprise: 
 

 Sizeof enterprise  
(if applicable) 

☐<250 employees 

☐>250 employees 

 

For guidelines, please look at the end notes on page 3.   
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Section to be completed BEFORE THE MOBILITY 
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 
Language of training: ……………………………………… 

Overall objectives of the mobility: 

 

 

 

 

Added value of the mobility (in the context of the modernisation and 

internationalisation strategies of the institutions involved): 

 

 

 

 

Activities to be carried out: 

 

 

 

 

 

Expected outcomes and impact(e.g. on the professional development of 

the staff member and on both institutions): 

 

 

 

 

 

II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 
By signingxv this document, the staff member, the sending institution and the receiving institution/enterprise 

confirm that they approve the proposed mobility agreement. 

The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and 

internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the staff member. 
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The staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional development and 

on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others. 

The staff member and the beneficiaryinstitution commit to the requirements set out in the grant agreement signed 

between them. 

The staff member and the receiving institution/enterprise will communicate to the sending institution any 

problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period. 

The staff member 

Name: 

Signature: Date:  

 

The sending institution/enterprise 

Name of the responsible person: 

Signature:  Date:   

 

The receiving institution 

Name of the responsible person: 

Signature:  Date:  
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Online Learning Agreement  

Student Mobility for Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

General information  

St
udent 

 

L
ast name(s) 

First 
name(s) 

Date 
of birth 

 
Nationality Gender 

     

ESI Stud
y cycle 

Field of 
education 

(ISCED) 

Field of 
education 

(clarification) 

    

S
ending 

Institution 
 

N
ame 

Faculty/Dep
artment 

E
rasmus 

code 
Co

untry 
Administrative contact 

person name; email; phone 

     

R
eceiving 

Institution 

  

N
ame 

Faculty/Dep
artment 

E
rasmus 

code  
Co

untry 
Administrative contact 

person name; email; phone 

     

The level of language competence in________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the 
start of the study period is:  

A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native speaker ☐ 

 

Mobility type and duration  

Mobility type (select one)  Estimated duration (to be confirmed by the 
Receiving Institution)   

 

 Semester(s)☐   /  Virtual component (only if applicable)☐ 

 Blended mobility with short-term physical mobility☐ 

 Short-term doctoral mobility ☐  /  Virtual component  (only if applicable)☐ 

Planned period of the physical mobility: 

 from [day (optional)/month/year] ……………. 

 to [day (optional)/month/year] …………… 

Please note: Based on the above selection, the relevant tables will be generated in the Online Learning Agreement to describe the 
study programme and recognition. Only applicable tables and fields below will be visible to the student, sending and receiving institution. 

 

 

IMPORTANT INFORMATION: For the Erasmus+ 2021-2027 programme, Learning Agreements must 

be managed online. Higher Education Institutions can do this by using the Online Learning Agreement platform or 

an equivalent system connected to the Erasmus Without Paper Network. Therefore, this template is provided by 

the European Commission  for information purposes only and must not be used to manage Learning 

Agreements for studies. Please visit the Erasmus Without Paper Competence Centre for a more detailed data 

standard, to which all equivalent systems need to adhere. For further guidance on how to manage Online 

Learning Agreements – Please read the Guidelines on how to use the Learning Agreement for studies.  

https://learning-agreement.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/guidelines-how-use-learning-agreement-studies_en
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Study Programme at the Receiving Institution 

Mobility type: Semester(s) 

  
 

 

Ta
ble A 

 

C
omp
onen
tcode 

(if 
any) 

Component title at the 
Receiving Institution 

(as indicated in the course catalogue) 

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS 
credits (or equivalent) to be 
awarded by the Receiving 
Institution upon successful 

completion 

          

          

          

     

     

     

     

        Total: … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 

 

 

Recognition at the Sending Institution 
Mobility type: Semester(s) 

  
 
 

Tab
le B 

 

C
omp
onen

t 
code  

(
if 

any) 

Component title at the 
Sending Institution 

(as indicated in the course catalogue) 

Semest
er  

[e.g. 
autumn/spring; 

term] 

Num
ber of ECTS 
credits (or 

equivalent) to 
be recognised 
by the Sending 

Institution 

Auto
matic 

recognition  

  
      

  
Yes☐     

No☐ 

  
      

  
Yes☐     

No☐ 

  
      

  
Yes☐     

No☐ 

 
   

 
Yes☐     

No☐ 

 
   

 
Yes☐     

No☐ 

 
   

 
Yes☐     

No☐ 

 
   

 
Yes☐     

No☐ 

  
      

Total
: …  

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 
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If applicable, description of the virtual component at 

Receiving Institution and recognition at the Sending Institution  

Mobility type: Semester(s) 

Table C 

Component  

code (if any) 

Component title or description of the study 
programme  at the Receiving Institution 

Short description of the virtual component  

(obligatory field): 

 

N
umber 
of ECTS 
credits 
to be 

awarde
d 

A
utomatic 
recognitio

n 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
   T

otal: … 
 

 

 

Study Programme at Receiving Institution and recognition 
at the Sending Institution  

Mobility type: Blended mobility with short-term physical mobility 

 

Component  

code (if any) 

Component title or 
description of the mobility 
programme   

Short description of the virtual component  

(obligatory field): 

 

N
umber 
of ECTS 
credits 
to be 

awarde
d 

A
utomatic 
recognitio

n 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
   T

otal: … 
 

 

 

 

Study Programme at Receiving Institution and recognition 
at the Sending Institution  

Mobility type: Short-termdoctoral mobility 

 

Component  

code (if any) 
Component title or 

description of the mobility 
programme  

Short description of the virtual component  

(optional field): 

 

N
umber 
of ECTS 
credits 
to be 

awarde
d 

A
utomatic 
recognitio

n 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
    Y

es☐     

No☐ 
   T

otal: … 
 

 

Commitment of the three parties  
Any Mobility type 
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Changes to the learning agreement  

Mobility type: Semester(s) 

 

  
Exceptional changes to Table A 

(to be digitally approved by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 

T
able A2 

 

C
omp
onen

t 
code  

(if 
any) 

Component title at 
theReceiving Institution 

(as indicated in the course 
catalogue)  

D
eleted 

compone
nt 

[tick if 
applicable

] 

A
dded 

compone
nt 

[tick if 
applicable

] 

Rea
son for change 

N
umber 
of ECTS  
credits 

(or 
equival

ent) 

  

    ☐ ☐ 

Ch

oose an 

item.   

  

    ☐ ☐ 

Ch

oose an 

item.   

 

 

 

  
Exceptional changes to Table B (if applicable) 

(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution)  

T
ab
le 
B2 

 

C
omp
onen

t 
code  

(if 
any) 

Co
mponent title 
at theSending 

Institution 
(as indicated in 

the course 
catalogue)  

D
eleted 

compone
nt 

[tick if 
applicable

] 

A
dded 

component 
[tick if 

applicable] 

Rea
son for change 

N
umber 
of ECTS 
credits 

(or 
equival

ent) 

A
utomatic 

recognition 

  

    ☐ ☐ 

Ch

oose an 

item. 

 

Ye
s☐     No☐ 

  

    ☐ ☐ 

Ch

oose an 

item. 

 

Ye
s☐     No☐ 

 

By digitally signingthis document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Online Learning Agreement and that they 
will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating 

to mobility for studies The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the 
educational components listed are in line with its course catalogue or as agreed otherwise and should be available to the student. The Sending Institution commits to recognise all the 

credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree. The student and 
the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 

Commitment Name Email 
Pos

ition 
D

ate 

D
igital 

Signature 

Student 
 

 
 

Stu
dent 

  

Responsible 
person at theSending 

Institution 
     

Responsible 
person at theReceiving 

Institution 
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 In case of changes to the learning agreement for mobility types: Blended 
mobility with short-term physical mobility or Short-term doctoral mobility, 

please create a new learning agreement  

 

Glossary  

 

Term  Definition/Explanation  

Nationality Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or 

passport. 

The European 

Student Identifier 

(ESI) 

A unique European Identifier number used to identify and authenticate students using the 

Erasmus+ Mobile App and/or the desktop version of the app to fill in and sign their online 

learning agreement. If the sending institution does not issue an ESI for its students an alternative 

mechanism for identifying and authenticating students can be accepted.  For more information, 

visit the Erasmus Without Paper Competence Centre. 

Study cycle 
Short cycle (EQF level 5) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / Master or equivalent 
second cycle (EQF level 7) / Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 

Field of 

education TheISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/international-

standard-classification-of-education-isced_en should be used to find the ISCED 2013 detailed 

field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the 

student by the Sending Institution. 

Erasmus code 
A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus 

Charter for Higher Education (ECHE) receives. It is only applicable to higher education institutions 

located in Programme Countries. 

Administrativ

e Contact person 
A person who provides a link for administrative information and who, depending on the 

structure of the higher education institution, may be the departmental coordinator or works at the 

international relations office or equivalent body within the institution. 

Mobility type:  
Semester(s) 

A study period abroad lasting at least one academic term/trimester or 2 months to 12 
months 

Blended 

mobility  

Any mobility can be carried out as a “blended mobility” by combining the study period 
abroad with on virtual component at the receiving institution before, during or after the physical 
mobility to further enhance the learning outcomes.  

Short 

description of a 

virtual component  

An indication of whether the virtual component is an online course(s), embedded in 

an course(s) selected at the receiving institution, embedded in a blended intensive 

programme and/or other type of online activity at the receiving institution along with 

component title(s) or short description of the online activity. 

Blended If a long-term physical mobility is not suitable, the student may undertake a study 

Exceptional changes to Table C (if applicable) 
(to be digitally approved by the student and the responsible person in the Sending Institution)  

Table C2 

Component 

code (if any) 

Component title or description of the study 
programme  at the Receiving Institution 

Sho

rt description 

ofthe virtual 

component 

(obl

igatory field): 

Re

ason for 

change 

N
umber of 
ECTS 
credits 
to be 
awarded 

A
utomatic 
recognition 

     Y

es☐     No☐ 
     Y

es☐     No☐ 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/MAID/MyAcademicID
http://ec.europa.eu/education/international-standard-classification-of-education-isced_en
http://ec.europa.eu/education/international-standard-classification-of-education-isced_en
http://ec.europa.eu/education/international-standard-classification-of-education-isced_en
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mobility with short 
term physical mobility 

period abroad lasting between 5 days and 30 days and combined with a compulsory virtual 

component to faciliate an online learning exchange and/or teamwork.  

Short-term 
doctoral mobility 

A study period abroad lasting between 5 days and 30 days. An optional virtual 

component to faciliate an online learning exchange and/or teamwork can be added to further 

enhance the learning outcomes.  

ECTS credits 
(or equivalent) 

In countries where the "ECTS" system is not in place, in particular for institutions located in 
Partner Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in the 
relevant tables by the name of the equivalent system that is used, and a web link to an 
explanation to the system should be added. 

Automatic 
recognition  

All credits gained abroad– as agreed in the Learning Agreement and confirmed by the 
Transcript of Records – will be transferred without delay and counted towards the students' 
degree without any additional work or assessment of the student. This is signalled in the 
learning agreement by the “Yes” check box. If the “No” check box is selected, a clear justification 
needs to be provided and an indication on what other type of formal recognition will be applied 
e.g. registration in the students’ diploma supplement or Europass Mobility Document.  

Educational 

component A self-contained and formal structured learning experience that features learning 

outcomes, credits and forms of assessment. Examples ofeducational components are: a course, 

module, seminar, laboratory work, practical work, preparation/research for a thesis, mobility 

window or free electives. 

Level of 

language competence 
A description of the European Language Levels (CEFR) is available at: 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

Course 

catalogue 
Detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment 
that should be available to students before the mobility period and throughout their studies to 
enable them to make the right choices and use their time most efficiently. The information 
concerns, for example, the qualifications offered, the learning, teaching and assessment 
procedures, the level of programmes, the individual educational components and the learning 
resources. The Course Catalogue should include the names of people to contact, with 
information about how, when and where to contact them. 

Responsible 

person at the Sending 

Institution 

An academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to exceptionally 
amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on 
behalf of the responsible academic body. The name and email of the Responsible person must 
be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the 
document. 

Reasons for 

deleting a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving Institution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course catalogue 
3. Timetable conflict 
4. Other (please specify) 

Reason for 

adding a component 

5. Substituting a deleted component 
6. Extending the mobility period 
7. Adding a virtual component 
8. Other (please specify) 

 

  

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://europa.eu/europass/en/diploma-supplement
https://europa.eu/europass/en
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

                          Ул. Добропољска 5, тел. 015/342-172, 015/342-173 

www.akademijasabacedu.rs 

 

 

ПРЕДСЕДНИКУ АКАДЕМИЈЕ 

 

Предмет: Захтев за одобравање службеног пута, отварање путног налога и исплату  

                 аконтације 

 

 

Поштована председнице, 

 

у циљу реализације активности на пројекту _________, молим Вас да одобрите службени пут: 

 

1. ____________________, запослене/запосленог на _______________________________ 

(име и презиме особе која путује)                            (назив институције где је запослена) 

2. која путује на _____________________________________ 

(назив институције, место, држава) 

3. у периоду од ________до_____________. 

4. за превоз ће користити: 

 сопствено возило _____________________________________(унети назив превозног средства 

– регистарски број и марку возила и просечну потрошњу на 100км) 

 службено возило 

 унети назив превозног средства ____________________ 

5. трошкови пута и боравка иду на терет пројекта _________________________________ 

(назив и број пројекта) 

6. циљ путовања и назив (број) радног пакета на који се путовање односи 

 

Прилог: Агенда састанка/Позивно писмо 

 

Захтев поднео руководилац пројекта:                                     Сагласан Руководилац одсека 

 

 

____________________________                                 __________________________________ 

(име и презиме и потпис)                                                                  (име и презиме и потпис) 

 

 

 

У ______________, дана _________  

 

 

 

Одобрио 

Председник Академије 

 

____________________________ 

             Др сци.мед. Светлана Карић 

 

  

http://www.akademijasabacedu.rs/
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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 

Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173 

www.akademijasabacedu.rs 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ИНОСТРАНСТВО 

 

 

 

Подносилац извештаја ________________________________запослен  

У Академији струковних студија Шабац,  путовао/ла  је 

у ________________________________________ 

на основу отвореног путног налога бр. ___________од ______________године. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПУТА 

 

Уодласку, дана _____________године, пут је започет у _____часова. 

 

У повратку, дана ____________године, пут је започет у _____часова. 

 

Граница је пређена дана _______________године у _______часова. 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 

 

- 

- 

- 

- 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења извештаја                                                 Потпис подносиоца извештаја 

 

________________________                                                 ___________________________ 

 

 

http://www.akademijasabacedu.rs/
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            Erasmus+ Programme 

Bilateral Inter-Institutional Agreement 

 

Key Action 1  

Learning Mobility for Higher Education Students and Staff 

among EU Member States and third countries associated to the Programme 1 

 
 
The institutions agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context of 
the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus 

Charter for Higher Education in all aspects related to the organisation and management of the 
mobility, including automatic recognition of the credits awarded to students by the partner 
institution as agreed in the Learning Agreement and confirmed in the Transcript of Records, 

or according to the learning outcomes of the modules completed abroad, as described in the 
Course Catalogue, in line with the European Credit Transfer and Accumulation System. The 

institutions agree on exchanging their mobility related data in line with the technical 
standards of the European Student Card Initiative.  

 
Grading systems of the institutions  
Receiving higher education institutions need to provide a link to the statistical distribution of 

grades or make the information available through EGRACONS according to the descriptions in 

the ECTS users’ guide. The information will facilitate the interpretation of each grade awarded 

to students and will facilitate the credit transfer by the sending institution. 

 

Information in highlight are instructions and should be deleted before signing the agreement. 

                                                   
1
Clauses may be added to this template agreement to better reflect the nature of the institutional partnership. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
https://ec.europa.eu/education/node/36_me
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en
http://egracons.eu/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/ects-users-guide_en
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Validity period of the agreement 

Timeframe Academic Year* Call Year* 

Start of validity [2021/2022] [2021] 

End of validity  [2028/2029] [2027] 

* One of the two options should be selected. 

 

A. Information about the higher education institutions 

Name of the institution 

(and department, where 

relevant) 

Erasmus 

code 

Contact details2
 

(email, phone) 

Websites 

( General/Faculties/ 

Course catalogue) 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

B. Mobility numbers3 per academic year 

[Paragraph to be added, if the agreement is signed for more than one academic year:  

The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than 

the end of January in the preceding academic year.] 

 

 

 

 

 

                                                   
2
Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement and of its possible updates. 

3
 Mobility numbers can be given per sending/receiving institutionsand per education field (optional*: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-

%20Detailed%20field%20descriptions.pdf) 

FROM TO Subject Subject Field of Study Number of student mobility periods 

https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf
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 Short-term blended mobility option for students  

 

By checking this box, the partners confirm that they are willing to exchange students who wish to carry 

out their mobility in a blended format, a combination of a short-term physical mobility with a virtual 

component. 

 

 

FROM 

[Erasmus 

code of the 

sending 

institution] 

TO 

[Erasmus 

code of the 

receiving 

institution] 

Subject 

area 

code 
(optional

)*  

[ISCED] 

 

Subject 

area 

name 
(optional)*  

 

 

Number of staff mobility periods 

Staff Mobility 

for Teaching 

 
[total number of 

staff]  

Staff Mobility 

for Teaching 

[total number of  

days ] 

Staff Mobility 

for Training 

(optional)* 
[total number of 

staff] 

Staff Mobility 

for Training 

(optional)* 

[total number of  

days] 

        

        

[* Optional columns can be deleted if not applicable. Subject area code & name and study cycle are optional. 

Inter-institutional agreements are not compulsory for Student Mobility for Traineeships or Staff Mobility for 

Training. Institutions may agree to cooperate on the organisation of traineeship; in this case they should indicate 

the number of students that they intend to send to the partner country. Total duration in months/days of the 

student/staff mobility periods can be indicated if relevant.] 

 

 

C. Recommended language skills 

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing 

support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the 

start of the study or teaching period: 

[Erasmus 

code of the 

sending 

institution

] 

[Erasmus 

code of the 

receiving 

institution] 

area 

code 
(optional)*  

[ISCED] 

 

 

area 

name 
(optional)*  

 

 

education 

–

Clarificati

on 
(optional) 

cycle 
[short 

cycle, 1st , 

2nd or 3rd] 

(optional)* 

Student 

Mobility 

for Studies 

 

[total 

numberof

students] 

 

Student 
mobility 

for Studies  

 
[total 

number 

of 

months] 

 

Student 
Mobility for 
Traineeships 

(optional
) * 

 
[total 

numberof

students] 

Student 
Mobility for 
Traineeships 

(optional
) * 

 
[total 

number of 

months] 
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Receiving 

institution 

 
[Erasmus 

code] 

Optional: 

Subject 

area  

Language 

of 

instruc-

tion 1 

Language 

of 

instruc-

tion 2 

Recommended language of 

instruction level
4
 

Student Mobility 

for Studies 

[Minimum 

recommended level: 

B1] 

Staff Mobility for 

Teaching 

[Minimum 

recommended level: 

B2] 

      

      

 

 

D. Calendar 

Nominations of incoming students must reach the institution by: 

Receiving institution 
[Erasmus code] 

Autumn term* 
[day/month] 

Spring term* 
[day/month] 

   

   

 

 

 

 

 

 

Applications from incoming students must reach the institution by: 

Receiving institution 
[Erasmus code] 

Autumn term* 
[day/month] 

Spring term* 
[day/month] 

   

   

 

Application procedure for incoming students 

Receiving institution 
[Erasmus code] 

Contact details 

(email, phone) 

Website for information  
 

   

                                                   
4
For an easier and consistent understanding of language requirements, use of the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) is recommended, see http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-

levels-cefr 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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E. Additional requirements 

Receiving 

institution 
[Erasmus code] 

Requirement Details Website for 

information (if 

applicable)  
 

Institution 1 Academic 

requirements  

CV 

Motivation letter 

Other 

- Number of ECTS 

credits completed  

- Subject area code – 

ISCED  

- EQF level 

 

Institution 2    

 

The receiving institution will send its decision within [x] weeks,and no later than 5 weeks. 

 

Inclusion and accessibility  
The institution will provide support to incoming mobile participants with fewer opportunities, according 

to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. Information and assistance can be 

provided by the following contact points and information sources: 

 

Receiving 

institution 
[Erasmus code] 

Available 

infrastructure 

adjusted for 

people with:  

Description 

of 

infrastructure 

(optional)  

Contact 

details  

(email, 

phone)  

Website for 

information  

 

Institution 1 - Reduced mobility  

- Hearing 

impairments  

- Visual 

impairments  
- … 

   

Institution 2     

 

Receiving 

institution 
[Erasmus code] 

Available 

support services 

for people with:  

Description of 

support 

services 

(optional)  

Contact 

details  

(email, 

phone)  

Website for 

information  

 

Institution 1 - Reduced mobility  

- Hearing 

impairments  

- Visual 

impairments  
- … 
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Institution 2     

 

 

F. Information 

 

1. Housing 

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, 

according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. 

Information and assistance can be provided by the following persons and information sources: 

Institution  
[Erasmus code] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for 

information 

   

   

 

2. Visa 

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas 

for incoming and outgoing mobile participants, according to the requirements of the Erasmus 

Charter for Higher Education. 

Information and assistance can be provided by the following contact points and information 

sources: 

Institution  
[Erasmus code] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for 

information 

   

   

 

3. Insurance 

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for 

incoming and outgoing mobile participants, according to the requirements of the Erasmus 

Charter for Higher Education. 

The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is not 

automatically provided. Information and assistance can be provided by the following contact 

points and information sources: 

Institution  
[Erasmus code] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for 

information 

   

   

 

 

4. Additional information 

Receiving 

institution 
[Erasmus code] 

Information on 

recognition process 

/ other useful 

Contact details  

(email, phone)  

Website for 

information 
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information:  

 

 

Institution 1    

Institution 2    

 

A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than [xx] weeks after the 

assessment period has finished at the receiving HEI. [It should normally not exceed five weeks 

according to the Erasmus Charter for Higher Education guidelines] 

 

Any other information regarding the terms of the agreement (optional) 

 

Termination of the agreement  

[It is up to the involved institutions to agree on the procedure for modifying or terminating the 

inter-institutional agreement.However, in the event of unilateral termination, a notice of at least 

one academic year should be given. This means that a unilateral decision to discontinue the 

exchanges notified to the other party by 1 September 20XX will only take effect as of 1 

September 20XX+1. The termination clauses must include the following disclaimer: "Neither the 

European Commission nor the National Agencies can be held responsible in case of a conflict."] 

 

G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives) 

Institution  
[Erasmus code] 

Name, function Date Signature
5
 

    

    

 

 

      

 

 
                                                   

i In case the mobility combines teaching and training activities, this template should be used and adjusted to fit both activity 
types. 

iiSeniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior 
(approx. > 20 years of experience). 

iiiNationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. 

iv All refererences to "enterprise" are only applicable to mobility for staff between Programme Countries or within Capacity 
Building projects. 

vErasmus Code: A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for 
Higher Education receives. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

                                                   
5
Scanned signatures are accepted 
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viCountry code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search. 

vii TheISCED-F 2013 search tool(available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm) should be used 

to find the ISCED 2013 detailed field of education and training. 

viii Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or electronic signatures may be 
accepted, depending on the national legislation of the country of the sending institution (in the case of mobility with Partner 
Countries: the national legislation of the Programme Country). Certificates of attendance can be provided electronically or 
through any other means accessible to the staff member and the sending institution.  

ix In case the mobility combines teaching and training activities, themobility agreement for teaching template should be 
used and adjusted to fit both activity types. 

xSeniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior 
(approx. > 20 years of experience). 

xiNationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. 

xiiErasmus Code: A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for 
Higher Education receives.. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

xiiiCountry code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search. 

xiv All refererences to "enterprise" are only applicable to mobility for staff between Programme Countries or within Capacity 
Building projects. 

xv Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or electronic signatures may be 
accepted, depending on the national legislation of the country of the sending institution (in the case of mobility with Partner 
Countries: the national legislation of the Programme Country).Certificates of attendance can be provided electronically or 
through any other means accessible to the staff member and the sending institution.  

https://www.iso.org/obp/ui/#search
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
https://www.iso.org/obp/ui/#search

