
POZIV ZA STUDENTE Zum kafica - 45 minuta o mobilnosti tokom studija 
 
 

Da li te zanima da provedeš semestar na nekom od univerziteta u Austriji, Nemačkog, 
Danskoj, Portugaliji, Italiji, i još 15 zemalja? 
 
Da li te intersuje odgovor na neko od sledećih pitanja: 
 
1. Šta podrazumeva mobilnost studenata? 
2. Koje prilike i programi postoje za privremeno akademsko i profesionalno 
usavršavanje u inostranstvu? 
3. Šta je preduslov za dobijanje stipendije? 
4. Koje troškove pokriva stipendija? 
5. Kad je najbolje vreme da se počne sa pripremom za mobilnost? 
6. Koje greške kandidati najčešće prave u prijavama i tokom same mobilnosti? 
7. Šta je potrebno uraditi nakon povratka iz inostranstva? 
8. Benefiti odlaska na privremene studije u inostranstvo - kakva su 
iskustva studenata do sada? 
 
Pridruži nam se na prvoj Zum kafici u ovom semestru, koju organizujemo u petak, 10. marta 
u 11 časova, tokom koje će biti predstavljeni i konkursi za mobilnost trenutno otvoreni za 
studente Univerziteta u Beogradu. Odgovore na ova i druga pitanja pružiće ti kolege Ljubica, 
Marta i Nikola iz Sektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u 
Beogradu!  
 
Obavezno poseti aplikaciju  mobion, saznaj više o aktuelnom konkursu 
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-call  
 
Prijavi se i postavi pitanje putem linka: http://skr.rs/zcGd 
 
„Zum kafica – 45 minuta sa … “ predstavlja onlajn format programa karijernog vođenja i 
savetovanja mladih, koji smo razvili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata 
Univerziteta u Beogradu, u želji da ostanemo dostupni (i na daljinu) svojim starim i novim 
korisnicima. 

 

ПОЗИВ ЗА СТУДЕНТЕ 

Зум кафица - 45 минута о мобилности током студија 
 

Да ли те занима да проведеш семестар на неком од универзитета у Аустрији, Немачког, 
Данској, Португалији, Италији, и још 15 земаља? 
 

Да ли те интерсује одговор на неко од следећих питања: 
 

1. Шта подразумева мобилност студената? 

2. Које прилике и програми постоје за привремено академско и професионално 

усавршавање у иностранству? 

http://mobion.bg.ac.rs/
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-call
http://skr.rs/zcGd
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zoom-kafica


 

 

www.razvojkarijere.bg.ac.rs 

3. Шта је предуслов за добијање стипендије? 

4. Које трошкове покрива стипендија? 

5. Кад је најбоље време да се почне са припремом за мобилност? 

6. Које грешке кандидати најчешће праве у пријавама и током саме мобилности? 

7. Шта је потребно урадити након повратка из иностранства? 

8. Бенефити одласка на привремене студије у иностранство - каква су 

искуства студената до сада? 
 

Придружи нам се на првој Зум кафици у овом семестру, коју организујемо у петак, 10. 
марта у 11 часова, током које ће бити представљени и конкурси за мобилност тренутно 
отворени за студенте Универзитета у Београду. Одговоре на ова и друга питања 
пружиће ти колеге Љубица, Марта и Никола из Сектора за међународну и 
међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду!  

Обавезно посети апликацију  мобион, сазнај више о актуелном конкурсу 
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-call 

Пријави се и постави питање путем линка: http://skr.rs/zcGd 

„Зум кафица – 45 минута са … “ представља онлајн формат програма каријерног вођења и 
саветовања младих, који смо развили у Центру за развој каријере и саветовање студената 
Универзитета у Београду, у жељи да останемо доступни (и на даљину) својим старим и новим 
корисницима. 

 

http://mobion.bg.ac.rs/
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-call
http://skr.rs/zcGd
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zoom-kafica

