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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕЊЕ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У

БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Право  на  студентску  стипендију  имају  студенти  свих  факултета
Универзитета  у Београду који су уписани у текућој  школској  години на студије првог,
другог или трећег степена и који имају држављанство Републике Србије, a који су студије
започели по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године. 

Студенти  из  осетљивих  друштвених  група  (студенти  без  родитељског
старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти
са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали
или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше
СФРЈ,  избеглице  и  расељени  студенти,  повратници  по  споразуму  о  реадмисији  и
депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се  посебно рангирају у оквиру
наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума.  

Укупно се додељује 31 студентска стипендија која покрива целокупну
цену курса и 310 стипендија које покривају 50% цене курса страног језика.

Студенти  I  године  основних  студија  не  могу  остварити  право на  пуну
стипендију.

Пуне стипендије се односе искључиво на опште курсеве страних језика
(енглеског, немачког, норвешког, руског, шведског, француског, шпанског, португалског,
италијанског  и  арапског  језика),  док  се  стипендије  које  покривају  50%  цене  курса
односе  и  на  опште  курсеве  страних  језика  и  на  припремне  курсеве  за  полагање
језичких испита Универзитета у Кембриџу и припрему IELTS и TOEFL испита.

Детаље o  наведеним курсевима можете пронаћи на www.ilas.rs/  kursevi  . 

II    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 

Критеријуми који се узимају у обзир приликом доделе пуне стипендије
су:

1) успех остварен у претходном школовању и 
2) ефикасност студирања.

Редослед  пријављених кандидата за  доделу пуне  студентске  стипендије
утврђује се на основу формуле: укупан број ЕСПБ / број година студирања x просек током
студирања.

Пуне  стипендије  се  распоређују  пропорционално  према  факултетима
Универзитета у Београду. У случају значајне диспропорције у броју пријављених студента

http://www.ilas.rs/courses/studentski-kursevi/


у  односу  на  факултете,  Центар  задржава  право  да  расподелу  изврши  према  званичној
групацији факултета Универзитета у Београду.

Редослед кандидата за доделу стипендије која покрива 50% цене курса
се утврђује према редоследу пријављивања кандидата без узимања у обзир претходно
наведених критеријума за доделу пуне стипендије.

Студенти који су уредно аплицирали за пуну стипендију а нису се остварили
право на исту рангирају се у оквиру броја студената за доделу стипендија која покрива
50% с тим што се као датум аплицирања рачуна први дан расписивања конкурса.

III   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
       

Студент се пријављује на конкурс попуњавњем електронске пријаве која се
налази  на  адреси  www.ilas.rs/courses/stipendije,  након чега  достављa следећа документа,
односно обрасце:

– уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија или фотокопија
насловне стране и страна о уписаном семестру из индекса уз достављање индекса на увид
(сви студенти);

–  уверење  о  постигнутом  успеху  и  оствареном  броју  ЕСПБ  бодова  у
претходним годинама студија или извод из електронског индекса студента (само студенти
који аплицирају за пуну стипендију);

– доказ  о  дужини  претходног/их  циклуса  студија,  оствареним  ЕСПБ
бодовима и дужини студирања (за студенте мастер и докторских студија који аплицирају
за пуну стипендију);

–  штампане  податке  са  електронске  личне  карте  или  фотокопију  важеће
личне карте без чипа (за све студенте). 

Студенти  из  осетљивих  друштвених  група,  осим  напред  наведених
докумената,  подносе  и   документацију  којом  доказују  припадност  осетљивој
друштвеној групи, и то:

1. студенти без родитељског старања- потврду да су на евиденцији Центра за
социјални рад или умрлице преминулих родитеља;

2. из  једнородитељске  породице  –  извод  из  матичне  књиге  умрлих  за
преминулог родитеља или  извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;

3. припадници ромске националне мањине – потврду Националног савета
ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;

4. студенти са инвалидитетом  и студенти са хроничним болестима – потврду
удружења  студената  са  хендикепом,  потврду  удружења  лица  са  инвалидитетом  или
лекарско уверење издато од надлежног дома здравља;

5. студенти  чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији
Косова  и  Метохије  и  на  територији  република  бивше  СФРЈ  –  потврду  одговарајућег
удружења породица киднапованих и несталих лица;

6. избеглице и расељени студенти – потврду да студент има статус избеглице
или расељеног лица (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко
Повереништва за избеглице са територије општине на којој борави); 

            7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду
МУП-а. 

Потврде не могу бити старије од 90 дана.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

http://www.ilas.rs/courses/studentski-kursevi/


IV   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је 25. фебруар 2019. године. 

Конкурсна  документација  достављена  по  истеку  наведеног  рока  неће
бити разматрана.

V  ПОСТУПАК

Студент за добијање стипендије подноси пријаву искључиво електронским
путем  преко  сајта  Центара  за  развој  каријере  и  саветовање  студената  Универзитета  у
Београду - http://skr.rs/C4L , док неопходну  конкурсну  документацију предаје лично у
просторијама Образовног центра Илас у Добрињској 5, у Београду, сваког радног дана од
8.30 до 15.30 часова током трајања конкурса.

Приликом  предаје  конкурсне  документације  студент  ради  улазно
тестирање.

Предлог  ранг-листе  биће  објављен  најкасније  3  дана  по  завршетку
конкурса на огласној табли и интернет страници Образовног центар ИЛАС. Сваки студент
има  право документованог приговора на предлог ранг-листе у року од  3  дана од дана
објављивања предлога ранг-листе.

Студент  подноси  документовани  приговор  у  просторијама  Образовног
центра ИЛАС у Добрињској 5, у Београду.

Приговор  мора бити  образложен,  односно  уз  њега  мора бити  достављена
одговарајућа  документација.  Приговор  који  није  образложен,  односно  уз  који  није
достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Додељена  стипендија  се  искључиво  односи  на  првобитно  одабрани  језик
приликом пријаве уколико за исти постоји формирана група. Уколико се не формира група
за наведени језик кандидат бира други језик из понуде Центара за који је формирана група
или одлаже старт до формирања групе за првобитно одабрани језик.

Уколико  добитник  стипендије  одустане  од  исте  она  се  додељује  првом
најбоље рангираном кандидату испод црте. 

 Образовни центар ИЛАС најкасније у року до 90 дана од дана закључења
конкурса, доноси одлуку о додели студентске стипендије за школску 2018/2019. годину на
основу коначне ранг-листе.

На  основу  коначне  листе  студент  закључује  уговор  о  стипендији  са
Образовним центром ИЛАС којим се ближе уређују права и обавезе у вези коришћењa
стипендије.

Додатне информације се могу добити на број телефона 011/36-20-415, путем
имејл  адресе  stipendije@ilas.rs или  лично  у  просторијама  Образовног  центар  Илас  у
Добрињској 5, у Београду – Стари град.
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