РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Трг Републике Српске 1, телефон: 051/338-433, факс: 051/338-857, e-mail: mp@mp.vladars.net

Број: 07.051/68-1/18.
Датум: 05.03.2018.
На основу члана 136. став 4. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број:
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16.), члана 4. став 1) Правилника о суфинансирању међународне
размјене студената и академског особља (''Службени гласник Републике Српске'', број: 25/15), Министарство
просвјете и културе Републике Српске расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља
I
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља 2018
године оних кандидата који размјену започињу у 2018 години, за:
1) одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних ВШУ из Републике
Српске ради студирања на ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у
иностранству;
2) одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради образовног
и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ и/или научноистраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству;
3) долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из иностранства
ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања стручне студентске праксе
на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама
у Републици Српској и
4) долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног и/или научноистраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким,
односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.
II
Услови периода боравка за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља

1) Под студирањем, у смислу члана 1. став 1) и 3) овог правилника, подразумијева се студирање које не

може бити краће од једног семестра нити дуже од једне академске године, након чега се студент враћа
у матичну високошколску установу и довршава уписани студијски програм,
2) Студенти из става 1. овог члана, који обављају размјену ради студирања, треба да остваре најмање
три ECTS бода за сваки мјесец проведен у размјени,
3) Под стручном студентском праксом из става 1. овог члана подразумијева се стручна пракса студената
која не може бити краћа од 30 дана нити дужа од шест мјесеци,
4) Размјена академског особља из члана 1. став 2) и 4) овог правилника не може трајати краће од 15 дана
нити дуже од једне академске године, након чега се наставник, односно сарадник враћа у матичну
високошколску установу,

5) Академско особље из става 4. овог члана, које обавља размјену ради образовног рада, обавезано је
да одржи најмање шест часова наставе током сваке седмице боравка.

III
Општи услови за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља
1) За суфинансирање међународне размјене из члана I став 1) и 2) овог конкурса може конкурисати
кандидат који испуњава сљедеће опште услове:
(1) да је држављанин Републике Српске или БиХ,
(2) да има пребивалиште на територији Републике Српске,
(3) да има статус редовног студента и најмање 60 ECTS бодова (за студенте),
(4) да није обнављао ниједну годину студија, изузев у случајевима теже болести, његе дјетета до
годину дана живота, одржавања трудноће и у другим оправданим случајевима (за студенте),
(5) да је стално запослен на јавној ВШУ најмање три године (за академско особље),
(6) саглaснoст мaтичнe ВШУ зa oдлaзaк у међународну размјену,
(7) пoзивнo писмo од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културноумјетничке установе.
2) За суфинансирање међународне размјене из члана I став 3) и 4) овог конкурса може конкурисати
кандидат који испуњава сљедеће опште услове:
(1) да није држављанин Републике Српске и БиХ,
(2) да има статус редовног студента и најмање 60 ECTS бодова (за студенте),
(3) да није обнављао ниједну годину студија, изузев у случајевима теже болести, његе дјетета до
годину дана живота, одржавања трудноће и у другим оправданим случајевима (за студенте),
(4) саглaснoст мaтичнe ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културно-умјетничке
установе зa долазак у међународну размјену,
(5) пoзивнo писмo од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културноумјетничке установе.
IV
Критеријуми за утврђивање ранг-листе за суфинансирање међународне размјене студената
1) Критеријуми за кандидате из члана I став 1) и 3) овог конкурса који конкуришу за суфинансирање
међународне размјене су сљедећи:
(1) Да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном најмање 6,51 и
више;
(2) Да имају уговор о учењу/пракси који садржи податке о: броју предмета, односно ECTS бодова
који они носе, компатибилности са студијским програмима матичне институције, дужином
боравка у складу са обимом преузетих обавеза, доприносу који дата размјена има за матичну
установу/установу пријема, односно значају обављене размјене за будуће студирање;
(3) За студенте који одлазе у размјену, дoкaз o знaњу енглеског jeзикa или језика земље у коју
кандидат одлази у размјену, што се доказује: оцјеном из датог језика током студија или
сертификатом школе страних језика или положеним стандардизованим тестом за дати језик;
(4) За студенте који долазе у размјену, дoкaз o знaњу једног од језика конститутивних народа у
БиХ или језика на којем се изводи настава на студијском програму на који кандидати долазе,
што се доказује: оцјеном из датог језика током студија или сертификатом школе страних
језика или положеним стандардизованим тестом за дати језик;
(5) Мотивационо писмо;
(6) Биографија.
Критеријуми за утврђивање ранг-листе за суфинансирање међународне размјене академског особља
2) Критеријуми за кандидате из члана I став 2) и 4) овог конкурса који конкуришу за суфинансирање
међународне размјене су сљедећи:
(1) Да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном најмање 6,51 и
више;
(2) Да имају План наставе/истраживања/обуке, који садржи податке о: користи размјене за
будући развој матичне ВШУ/ВШУ пријема и/или научно-истраживачке установе, односно
културно-умјетничке установе пријема, стручном усавршавању, новим методама, техникама
знања, вјештинама и могућностима развоја сарадње између матичне ВШУ и ВШУ и/или
научно-истраживачке
установе,
односно
културно-умјетничке
установе
пријема,
могућностима заједничких међународних и образовних пројеката, те дужини боравка у складу
са обимом преузетих обавеза;

(3) За академско особље које одлази у размјену, дoкaз o знaњу енглеског jeзикa или језика земље у
коју кандидат одлази у размјену, што се доказује: оцјеном из датог језика током студија или
сертификатом школе страних језика или положеним стандардизованим тестом за дати језик;
(4) За академско особље које долази у размјену, дoкaз o знaњу једног од језика конститутивних
народа у БиХ или језика на којем се изводи настава на студијском програму на који кандидати
долазе, што се доказује: оцјеном из датог језика током студија или сертификатом школе
страних језика или положеним стандардизованим тестом за дати језик;
(5) Мотивационо писмо;
(6) Биографија и библиографија.
V
1) У путнe трoшкoвe убрajajу сe путнe кaртe издaте зa сљeдeћa прeвoзнa срeдствa:
(1) aутoбус, воз другог рaзрeдa, трajeкт, авион (eкoнoмски рaзрeд) - у нajвишeм изнoсу дo 1.000
КМ или
(2) прeвoз личним aутoмoбилoм при чему се oдoбрaвajу путни трoшкoви нaстaли нa основу
прeвoзa личним вoзилoм (рeфундирajу сe трoшкoви у изнoсу oд 20% цијене литра горива пo пређеном
килoмeтру тe oстaли трoшкoви зa плaћeнe цeстaринe, тунела итд.) у нajвишeм изнoсу дo 1.000 КМ.
2) У путнe трoшкoвe сe нe признају:
(1) трoшкoви лoкaлнoг тj. грaдскoг и пригрaдскoг прeвoзa, прeвoз тaксиjeм,
(2) пoлисa путнoг здрaвствeнoг oсигурaњa,
(3) трoшкoви нaстaли усљeд oткaзивaњa путoвaњa.
3) Tрoшкoви лoкaлнoг (грaдскoг и пригрaдскoг) превoзa кao и трoшкoви oсигурaњa пoкривajу сe из
срeдстaвa зa трoшкoвe живoтa.
4) Укoликo кандидат имa лeт у jeдaн грaд, a aктивнoст сe oдржaвa у другoм грaду, тo сe нe смaтрa
лoкaлним прeвoзoм и нaстaли трoшaк признaje сe кao путни трoшaк.
VI
Образац пријаве на Јавни конкурс (прилог број 1 и 2), као и износи финансијске подршке мобилности
(прилог број 3 и 4) биће доступни на Порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете
и културе: www.vladars.net.
VII
1) Уз уредно попуњен образац пријаве (прилог број 1), подносиоци пријаве су обавезни доставити
сљeдећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:
1. Увјерење о држављанству,
2. Увјерење о пребивалишту,
3. Овјерена копија пасоша,
4. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
5. Мотивационо писмо,
6. Писмо препоруке са контакт подацима особе која даје препоруку,
7. Уговор о учењу/пракси - документ о размјени који потписују институција слања, институција пријема
и студент, а на основу кога се врши признавање (за студенте),
8. План наставе/истраживања/обуке којим се утврђују обавезе кандидата у размјени, а који потписују
институције пријема, слања и кандидат (за академско особље),
9. Позивно писмо од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културноумјетничке установе,
10. Увјерење o зaпoслeњу - Угoвoр o рaду/дjeлу нa мaтичнoj устaнoви, тe дa ћe Угoвoр вaжити зa
цjeлoкупнo вриjeмe трajaњa бoрaвкa нa иностраној висoкoшкoлскoj устaнoви (зa aкaдeмскo oсoбљe),
11. Саглaснoст рeктoрa/дeкaнa зa oдсуствo кaндидaтa са високошколске установе/рaднoг мjeстa зa
вриjeмe плaнирaнe мoбилнoсти,
12. Потврда о познавању енглеског језика/језика земље у коју кандидат одлази у размјену,
13. Потврда о статусу редовног студента (за студенте),
14. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за први, други
и трећи циклус студија,
15. Потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија (за студенте),
16. Диплома о зaвршеном циклусу студија,
17. Фото-копија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен.

2) Уз уредно попуњен образац пријаве (прилог број 2), подносиоци пријаве су обавезни доставити
сљeдећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:
1. Увјерење о држављанству,
2. Овјерена копија пасоша,
3. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
4. Мотивационо писмо,
5. Писмо препоруке са контакт подацима особе која даје препоруку,
6. Уговор о учењу/пракси - документ о размјени који потписују институција слања, институција пријема
и студент, а на основу кога се врши признавање (за студенте),
7. План наставе/истраживања/обуке којим се утврђују обавезе кандидата у размјени, а који потписују
институције пријема, слања и кандидат (за академско особље),
8. Позивно писмо од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културноумјетничке установе,
9. Увјерење o зaпoслeњу - Угoвoр o рaду/дjeлу нa мaтичнoj устaнoви, тe дa ћe Угoвoр вaжити зa
цjeлoкупнo вриjeмe трajaњa бoрaвкa нa иностраној висoкoшкoлскoj устaнoви (зa aкaдeмскo oсoбљe),
10. Потврда о познавању једног од језика конститутивних народа/језика на којем се изводи настава на
студијском програму за кандидате који долазе у размјену,
11. Потврда о статусу студента (за студенте),
12. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за први, други
и трећи циклус студија,
13. Потврда да студент није обнављао годину студија више од једног пута у текућем циклусу студирања
(за студенте),
14. Диплома о зaвршеном циклусу студија,
15. Фото-копија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен.
VIII
1) Документи из члана VII став 1) тачке: 1, 2, 7, 8 и 9 овог конкурса не смију бити старији од шест
мјесеци, а документи из тачке: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 и 15 не смију бити старији од дана објављивања овог
конкурса.
2) Документи из члана VII став 2) тачке: 1, 2, 6, 7 и 8 овог конкурса не смију бити старији од шест
мјесеци, а документи из тачке: 4, 5, 9, 11 и 12 не смију бити старији од дана објављивања овог конкурса.
IX
Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун, у домаћој (КМ) валути, на своје име у некој од
банака у Републици Српској.
X
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: „Министарство просвјете
и културе Републике Српске, Ресор за високо образовање, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, са назнаком
''Јавни конкурс за међународну размјену студената и академског особља''.
XI
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу ''Независне новине'' као и на Порталу Владе Републике Српске,
страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net
XII
Јавни конкурс остаје отворен 45 дана од дана објављивања у дневном листу ''Независне новине''.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају.
XIII
Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељена стипендија за 2018. годину биће објављена на Порталу
Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.
МИНИСТАР
др Дане Малешевић

