Прилог број 2

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Трг Републике Српске бр. 1, телефон: 051/338-433, факс: 051/338-875, e-mail: www.vladars.net

ПРИЈАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ РАЗМЈЕНЕ
СТУДЕНАТА И АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА
за студенте и академско особље који долазе у размјену
1.

Лични подаци

Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Пол

Држављанство

М
Ж
Адреса и мјесто пребивалишта
Број контакт телефона

E-mail

Пријава за суфинансирање међународне размјене
 студената
 академског особља

2.
Подаци о матичној високошколској установи
Високошколска установа

Факултет/aкадемија

Сједиште факултета /академије

Студијски програм

Година првог уписа на овај студијски програм (само за
студенте)

Година студија (само за студенте)

Циклус (само за студенте)

Просјек оцјена1

3.

Банковни рачун

Назив банке

Мјесто

Број текућег рачуна2

1

Просјечна оцјена на I циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита из претходних година студија, а просјечна оцјена
на II и III циклусу студија је просјечна оцјена свих положених испита у укупном претходном високом образовању.
2
Текући рачун мора бити искључиво у домаћој валути (КМ).
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4. Прилози уз пријаву (заокружити приложено)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Увјерење о држављанству
Овјерена копија пасоша
Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
Мотивационо писмо
Писмо препоруке са контакт подацима особе која даје препоруку
Уговор о учењу/пракси - документ о размјени који потписују институција слања, институција пријема и студент, а
на основу кога се врши признавање (за студенте)
План наставе/истраживања/обуке којим се утврђују обавезе кандидата у размјени, а који потписују институције
пријема, слања и кандидат (за академско особље)
Позивно писмо од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно културно-умјетничке установе
Дoкaз 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)
Потврда о познавању једног од језика конститутивних народа/језика на којем се изводи настава на студијском
програму за кандидате који долазе
Потврда о статусу студента (за студенте)
Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном за први, други и трећи
циклус студија
Потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија (за студенте)
Диплома о зaвршеном циклусу студија
Фото-копија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен

Укупан број бодова (попуњава Комисија)

За тачност података одговара подносилац пријаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Напомена: непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају.

Датум:
____________________

Подносилац пријаве:
____________________

