
НАЈАВА ДОГАЂАЈА

8.ОКТОБРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - САЈАМ СТИПЕНДИЈА 

Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду
позива вас на Сајам стипендија који ће се одржати у четвртак, 8. октобра 2015. године, од 10
до17  часова  у  згради  Ректората  Универзитета  у  Београду  (Капетан  Мишино  здање,
Студентски трг бр.1).   

Овај јединствени догађај чији је организатор Универзитет у Београду окупиће на једном месту
домаће  и  стране  институције  које  додељују  стипендије  и  друге  облике  финансијске  подршке 
студентима  и  дипломираним  студентима  Универзитета  у  Београду.  На  сајму  ће учествовати
 представници амбасада, страних универзитета,  културних  центара, фондација,  министарстава  и
компанија.   

У дворишту Капетан Мишиног здања током дана ће студентима у периоду од 11 до 15.30 часова
бити на располагању представници преко 40 институција које додељују стипендије и који ће у
оквиру  програма  двосатних  консултација  и  сусрета  моћи  да  упознају  студенте  и  са  њима
разговарају о детаљима везаним за одређену стипендију. Студенти  ће током ових сусрета моћи да
сазнају више о стипендијама и посаветују се  о различитим питањима везаним за  припрему за
мобилност или стипендирани наставак школовања у земљи и иностранству. 

Од 10.30 до 17 часова публика ће у Свечаној сали моћи да прати  програм »15 Савета за 15
минута«  током  ког  ће  представници  институција  представити  стипендије,  давати  савете  и
одговарати на питања у вези различитих стипендија. Током програма представиће се укупно 16
институција. 

На свечаном отварању у 10 часова јавности ће се обратити представници Универзитета у Београду,
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  и  Министарства  омладине  и  спорта
Републике Србије.  Отварању сајма присуствоваће један број  амбасадора и високих званичника
земаља са којима Универзитет у Београду остварује сарадњу.

Један од циљева  Сајма стипендија јесте информисање студената о програмима стипендирања на
домаћим  и  страним  универзитетима,  афирмација  стипендија  као  извора  финансирања  и
мотивисање студената да постижу боље академске резултате.

Реализацију Сајма подржали су пријатељи манифестације:  “Microsoft”  Развојни центар Србија,
компанија  „Coca  Cola  Hellenic“,  Образовни  центар  „Еquilibrio“,  компанија  „Nestlé Adriatic
S d.o.o.“, и Београдска пекарска индустрија „Клас“.

Погледајте комплетан програм сајма у прилогу. 

За више  детаља  молимо  посетите  сајт  Центра  за  развој  каријере  и  саветовање  студената:
www.razvojkarijere.bg.ac.rs.  

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/


САЈАМ СТИПЕНДИЈА 8.10.2015.  - УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 1, БЕОГРАД 
 

П Р О Г Р А М 
 

- С В Е Ч А Н А   С А Л А -  
 

10.00 – 10.30      СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 
 

"15 савета за 15 минута" 
 СЕРИЈА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА И КРАТКИ САВЕТИ ПРЕДСТАВНИКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
   
10.30 – 10.45     Стипендије и награде за студенте - ФОНДАЦИЈЕ И ЗАДУЖБИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
10.55 – 11.10     Могућности за мобилност студената и дипломираних студената Универзитета у Београду - СЕКТОР ЗА  

МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ САРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
11.20 – 11.35     Стипендија Фонда за младе таленте за студије у иностранству – ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ Р. СРБИЈЕ 
11.45 – 12.00    Могућности за мобилност студената кроз програме Еразмус +, Еразмус Мундус и "CEEPUS" - ФОНДАЦИЈА  

ТЕМПУС - ЕРАЗМУС+ КАНЦЕЛАРИЈА У СРБИЈИ  
12.10 – 12.25     Програм стипендија Немачке привреде за земље Југо-источног Балкана – ФОНДАЦИЈА ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ  
12.35 – 12.50     Стипендије за студенте факултета - КОМПАНИЈА "DELHAIZE SERBIA" 
13.00 – 13.15     Студијска стипендија за дипломиране студенте свих струка - "DAAD" ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 
13.25 – 13.40     Стипендије Француске Владе - ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ У СРБИЈИ 
13.50 – 14.05     Стипендије Харвард клуба Србија – ХАРВАРД КЛУБ СРБИЈА  
14.15 – 14.30     Националне стипендије "L'Oréal-UNESCO" - За жене у науци" - "L'ORÉAL BALKAN" 
14.40 – 14.55     Стипендије у Грчкој - АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ГРЧКЕ  
15.05 – 15.20     UCSC International Scholarships - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
15.30 – 15.45     400 стипендија за мастер студије - POLITECNICO DI MILANO 
15.55 –  16.10    Стипендије Владе Канаде за међународне студенте – АМБАСАДА КАНАДЕ 
16.20 –  16.35    Chevening Scholarships - АМБАСАДА БЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ 
16.45 –  17.00    Стипендије за учење страних језика и припремни курс за полагање међународно  признатих испита (FCE, CAE,  

CPE, TOEFL, IELTS) - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР "EQUILIBRIO" 
 

Напомена: Програм ће бити уживо емитован на www.razvojkarijere.bg.ac.rs (live-streaming)  
и архивиран за касније гледање (video-оn-demand)  

захваљујући мултимедијалном сервису Рачунарског центра Универзитета у Београду. 
 
 

- Д В О Р И Ш Т Е - 
 

Консултације и сусрети са стипендиторима  
 
Од 11 до 13 часова: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Харвард клуб Србија, Италијански 
институт за културу у Београду, Баварски академски центар за централну, источну и југо-источну Европу, Мексичка 
агенција за међународну сарадњу, компанија “JTI International”, Агенција за образовање „Пословна савршеност“. 
 
Од 11 до 15.30 часова: Фонд за младе таленте Републике Србије, Фондација Темпус – Еразмус плус канцеларија у 
Србији, Фондација др Зоран Ђинђић, Београдска отворена Школа, Француски институт у Србији, универзитети из 
Италије: “Politecnico di Milano” и “Universita Cattolica del Sacro Cuore”, “DAAD” Информативни центар Београд, 
Аустријска амбасада, Шведски институт, Амбасада Чешке, Амбасада Канаде, Међународни академски центар ”IAC”, 
компаније Лореал Балкан, “EY”, „Delhaize Serbia”, Образовни центар “Equilibrio” и од 13.30 до 15.30 часова: Турски 
културни центар . 
 
Током целокупног трајања сајма на штанду Универзитета у Београду студентима ће на располагању бити и 
представници Фондација и задужбина Универзитета у Београду, Сектора за међународну и међууниверзитетску 
сарадњу и Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената.  


