
Еразмус+ стипендије за размјену студената на Универзитету у Гранади 

У оквиру Еразмус+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте првог 

и трећег циклуса студија за одлазак на размјену на Универзитет у Гранади, Шпанија. 

Доступне су двије (2) стипендије за студенте првог циклуса у трајању од пет (5) мјесеци и 

двије (2) стипендије за студенте трећег циклуса у трајању од три (3) мјесеца.  

Размјена се мора реализовати у љетном семестру 2019/20. академске године. 

Износ стипендије: 

 Мјесечна стипендија у износу од 850,00 евра (за трошкове живота), 

 Путни трошкови до износа од 275,00 евра, 

 Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је 

стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам. 

 

Апликанати: 

На конкурс се могу пријавити студенти првог и трећег циклуса студија Универзитета у 

Бањој Луци. 

 

Потребна документација за студенте I циклуса: 

1. Копија пасоша 

2. CV у Europass формату 

3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1) 

4. Препис оцјена на енглеском језику 

5. Мотивационо писмо 

6. Доказ о познавању шпанског или енглеског језика (CEFR B1 ниво). Више података 

о признатим цертификатима можете наћи на  

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_languag

e_requirements_ugr (за све кандидате који немају адекватну потврду о нивоу 

познавања шпанског језика, Центар за савремене језике Универзитета у Гранади 

организује онлајн испит 03. децембра 2019. године) 

 

 

Потребна документација за студенте III циклуса: 

1. Копија пасоша 

2. CV у Europass формату 

3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1) 

4. Потврда да је студент уписан на докторске студије на Универзитету у Бањој Луци 

5. Препис оцјена на енглеском језику 

6. Позивно писмо потписано од стране тутора на Универзитету у Гранади 

7. Мотивационо писмо 

8. Доказ о познавању шпанског или енглеског језика (CEFR B1 ниво). Више података 

о признатим цертификатима можете наћи на  

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_languag

e_requirements_ugr  
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За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, обратити се надлежном академском 

координатору за међународну размјену студената и особља -  

http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-

razmjenu-studenata-i-osoblja 

 

 

ПРИЈАВА: 

Сва тражена документација се доставља на енглеском језику Канцеларији за међународну 

и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на е-адресу: 

djordje.kenjalo@unibl.org (са напоменом: за Еразмус+, кредитна размјена – Универзитет у 

Гранади). 

  

Рок за достављање документације је 25.10.2019. године до 12:00 часова. 

ЛИНКОВИ: 

•    о Универзитету: 

www.ugr.es   

http://internacional.ugr.es/ 

http://www.ugr.university/  

•    Контакт подаци факултета Универзитета у Гранади: 

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en 

•    информације о визи: 

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain 

•    информације о осигурању:  

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/seguros/seguros 

•    информације о смјештају: 

International Welcome Centre-IWC: welcome@ugr.es 

http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre?lang=en 

 

ПОСТУПАК ОДАБИРА: 

1.    По завршетку конкурса, Комисија за спровођење поступка избора кандидата за 

одлазну размјену са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности 

пристиглих пријава.  

2.    Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације. 

3.    ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата. 
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