УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

Фонд за стипендирање и подстицање напредовања
даровитих студената и младих научних радника и уметника
На основу члана 7. Правилникa о коришћењу средстава Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Универзитета у Новом Саду и Одлуке Савета Фонда о расподели новчаних средстава намењених за стипендије у школској 2014/2015. години, Одбор Фонда расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ 58 СТИПЕНДИЈА
СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ГРУПА I:

У ОКВИРУ ГРУПЕ I БИЋЕ ДОДЕЉЕНO 53 СТИПЕНДИЈE ЗА НАВЕДЕНЕ ОБЛАСТИ ПО СЛЕДЕЋОЈ РАСПОДЕЛИ:

(Природно-математички факултет)

Т

(Факултет техничких наука, Технички факултет “Михајло Пупин”,
Грађевински факултет)

9
14

Расподела додељених стипендија биће следећа:
• 10 најбоље рангираних студената Факултета техничких наука и
• 1 најбоље рангиран студент Техничког факултета “Михајло Пупин”.
Студентима Факултета техничких наука биће додељена и по једна стипендија на студијским програмима:

(Технолошки факултет)
(Медицински факултет)
(Економски факултет)
(Правни факултет)
(Филозофски факултет, Педагошки факултет, Учитељски факултет
на мађарском наставном језику)

2
2
3
5
6
6

Расподела додељених стипендија биће следећа:
• најмање 2 најбоље рангирана студента Филозофског факултета,
• најмање 1 најбоље рангиран студент Педагошког факултета и
• најмање 1 најбоље рангиран студент Учитељског факултета на мађарском наставном језику.

(Академија уметности)
(Факултет спорта и физичког васпитања)
(АЦИМСИ, УНЕСКО катедра за студије предузетништва,
Универзитетски центар за примењену статистику и Универзитетски центар за развој образовања)

2
3
1

СТУДЕНТИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

1. да су имали статус студената Универзитета у Новом Саду непрекидно од уписа на основне академске
студије;
2. за студенте основних академских студија и интегрисаних студија - да су у току студија имали просечну
оцену најмање 9,00 из свих положених испита;
3. за студенте мастер академских студија - да су у току студија имали просечну оцену најмање 9,00 из
свих положених испита на мастер академским студијама као и да су на претходном степену студија
имали просечну оцену најмање 9,00;
4. да у току исте школске године нису корисници стипендије из буџетских средстава Републике Србије
по неком другом основу.

ГРУПА II:

У ОКВИРУ ГРУПЕ II БИЋЕ ДОДЕЉЕНO 5 СТИПЕНДИЈА ЗА НАВЕДЕНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОДОБЛАСТИ ПО СЛЕДЕЋОЈ
РАСПОДЕЛИ*:

Студијски програм:
Хемијско инжењерство
• Модул Хемијско-процесно инжењерство
•

Модул Нафтно-петрохемијско инжењерство

Студијски програми:
Енергетика и процесна техника
Енергетика, електроника и телекомуникације
Грађевинарство

1
1
1
1
1

* У случају недовољног броја пријављених кандидата који испуњавају услове за наведене студијске програме, разматраће
се прерасподела стипендија у оквиру наведених специјалних подобласти у складу са захтевом члана Фонда који је
обезбедио средства.

СТУДЕНТИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

Стипендија се може доделити следећим студентима:
•
•
•
•

III године трогодишњих основних академских студија;
III и IV године четворогодишњих основних академских студија;
мастер академских студија - уколико студент није у радном односу;
последње три године интегрисаних студија које се организују у оквиру основних и мастер
академских студија.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Софтверско инжењерство и информационе технологије,
- Енергетика, електроника и телекомуникације и
- Поштански саобраћај и телекомуникације.

(Пољопривредни факултет)

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

1. да су имали статус студената Универзитета у Новом Саду непрекидно од уписа на основне академске
студије;
2. за студенте основних академских студија и интегрисаних студија - да су у току студија имали просечну
оцену најмање 8,50 из свих положених испита;
3. за студенте мастер академских студија - да су у току студија имали просечну оцену најмање 8,50 из
свих положених испита на мастер академским студијама, као и да су на претходном степену студија
имали просечну оцену најмање 8,50;
4. да у току исте школске године нису корисници стипендије из буџетских средстава Републике Србије
по неком другом основу;
5. са кандидатима ће бити обављен интервју који се вреднује у складу са Правилником о коришћењу
средстава Фонда;
6. посебан услов за доделу стипендије је да кандидати по окончању студија прихватe заснивање радног
односа код члана Фонда који је обезбедио средства за доделу стипендије у оквиру ове групе
(НИС а.д. Нови Сад).

• попуњен пријавни лист (може се преузети са сајта www.uns.ac.rs или на огласној табли
Универзитета у Новом Саду, Ректорат, Др Зорана Ђинђића 1, приземље);
• уверење факултета о положеним испитима са оценама и ЕСПБ; уверење треба да садржи и
податак о датуму полагања последњег испита.

Додатна документација за студенте мастер академских студија:

• уверење о упису на мастер академске студије;
• уверење о претходно завршеном степену студија (за студенте једногодишњих мастер
академских студија);
• уверење о свим положеним испитима на претходном степену студија (за студенте 2. године
мастер академских студија);
• уверење о незапослености.

ПОСЕБНИ БОДОВИ

У складу са Правилником о коришћењу средстава Фонда за стипендирање и подстицање
напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у
Новом Саду посебни бодови биће додељени:
• За прва места односно награде освојене у току студија на националном такмичењу или
скупу такмичарског карактера из образовно-научног односно образовно-уметничког поља
којем припада уписани студијски програм. Под националним такмичењем или скупом
такмичарског карактера сматра се оно у којем су се такмичили учесници са најмање 4
факултета.
• За прва места односно награде освојене у току студија на међународном такмичењу или
скупу такмичарског карактера из образовно-научног односно образовно-уметничког поља
којем припада уписани студијски програм. Под међународним такмичењем или скупом
такмичарског карактера сматра се оно у којем су се такмичили учесници из најмање 10
држава.
Уколико је студент освојио награду у складу са наведеним одредбама Правилника, потребно
је уз осталу документацију приложити и доказ о томе.

НАПОМЕНА

Студенти који добију стипендију дужни су да се у свему придржавају права и обавеза утврђених
посебним општим актима и одлукама органа Фонда, као и појединачним уговором који закључе
са Фондом којим се обавезују да у школској 2014/2015. години поред стипендије коју примају
од Фонда, неће бити корисници стипендије из буџетских средстава Републике Србије по неком
другом основу (стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, Министарства омладине и спорта Републике Србије – Фонд за младе таленте и Владе
АПВ). Уговори са добитницима стипендија биће потписани након објављивања коначне
Одлуке Савета Фонда без обзира на то да ли су у том моменту објављени резултати конкурса
за доделу стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Министарства омладине и спорта Републике Србије - Фонд за младе таленте и Владе АПВ.
Потписивањем уговора са Фондом добитници стипендије се обавезују да неће примати
наведене стипендије у школској 2014/2015. години.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ ПОШТОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 1, 21000 НОВИ САД

Пријаве се примају радним даном од 9,00 до 14,00 часова.
Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН од 28. ОКТОБРА до 28. НОВЕМБРА 2014. године

