ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ITS)

ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ЗА КОНКУРИСАЊЕ СТУДЕНАТА У ПРОГРАМУ ЕРАСМУС+
школске 20__ / 20__ године
1. Основни подаци о студенту
Име и презиме студента:
Број индекса:
ЈМБГ:
Пол (заокружити):
Датум рођења:
Место рођења:
Стална адреса становања (пребивалишта):
Адреса становања за време студирања:
Држављанство:
Национална припадност:
Контакт телефон:
Мобилни телефон:
Е-mail адреса:

Мушки

Женски

2. Подаци о статусу студента у матичној образовној институцији (ITS)
Назив матичне образовне институције:
Висока школа струковних студија
информационе технологије (ITS)
Адреса матичне образовне институције:
Савски насип 7, Нови Београд
Цара Душана 34, Земун, Србија
Студијски програм:
Степен струковних студија (заокружити):
Основне
Мастер
Година студија:
Просечна оцена на студијама:
Укупно стечени ЕСПБ бодови:
Подаци о досадашњој мобилности студента
Да ли сте студирали (или студирате) у
ДА
НЕ
иностранству?
Назив образовне институције у којој сте
студирали (или студирате) у иностранству
(попунити ако је на претходно питање
одговорено са „ДА“):
Да ли сте до сада учествовали у неком
ДА
НЕ
програму мобилности и стипендирању
студената?
Навести
информације
о
програму
мобилности и стипендирању (попунити ако
је на претходно питање одговорено са „ДА“):
Да ли сте до сада добијали Еразмус+
ДА
НЕ
стипендије у конкурсима размене студената?
Навести када и за који ниво студија сте
добили Ерасмус+ стипендију (попунити ако
је на претходно питање одговорено са „ДА“):

за
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3. Подаци о образовној институцији на којој ITS студент остварује мобилност (студије
или стручну праксу) у иностранству
Назив образовне институције:
Студијски програм на који студент
конкурише:
Степен студија на који се конкурише:
Година студија:
Период трајања мобилности (уписати број
месеци):
Семестар мобилности:

Основне

Мастер

Докторске

Летњи

Зимски

Цела година

4. Разлози за конкурисање и учешће у програму мобилности студената у иностранству
(Потребно је определити се за једну од наведених опција, или обе)
4.1. Похађање наставе на студијском програму у иностранству
Уписати називе предмета у оквиру
изабраног студијског програма (детаљније
информације навести у документу
„Образац 2 - Уговор о учењу“):
Да ли је ITS Ерасмус+ координатор
ДА
НЕ
потврдио усклађеност изабраног студијског
програма?
Навести име и презиме, и контакт податке
ITS Ерасмус+ координатора:
4.2. Истраживачки рад у процесу израде завршног/мастер рада
Тема завршног/мастер рада:
Област истраживања завршног/мастер рада
или назив предмета из ког се ради
завршни/мастер рад:
Наставник - ментор на изради
завршног/мастер рада:
5. Језичке компетенције студента
Да ли сте у могућности да пратите наставу на
ДА
НЕ
страном језику који је примаран на
студијском програму за који конкуришете?
Навести степен/ниво знања страног језика у складу са општим прегледом језичких
компетенција (А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2)
Страни језик
Слушање
Читање
Говор
Писање
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6. Наведите документа која прилажете уз образац за конкурисање у Ерасмус+ програму
мобилности:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
7. Изјава студента о финансирању програма мобилности и сагласност о коришћењу
података
Овом приликом изјављујем да мој период студирања у иностранству у оквиру Ерасмус+
програма мобилности студената неће бити финансиран из других извора који потичу из
фондова Европске уније.
Својим потписом потврђујем сагласност да се лични подаци прикупљају, сортирају и користе
искључиво у сврху реализације конкурса за Ерасмус+ програм мобилности студената.
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци у
овом обрасцу тачни. Упознат/а сам да ће се моја документација сматрати непотпуном уколико
образац не буде прописно попуњен и својеручно потписан.
Датум: _______________________________
Место: _______________________________
Студент:
______________________________________
(својеручни потпис студента)

