
  
 

КОНКУРС 

Студентска пракса за студенте са инвалидитетом Универзитета у Новом Саду 

 

У оквиру ЕРАСМУС+ пројекта под називом Trans2Work  - School-to-Work Transition for 

Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and 

Montenegro, Универзитет у Новом Саду организује студентску праксу за 4 

студента/студенткиње у форми међународне мобилности у земљама региона. Циљ 

студентске праксе која се реализује у оквиру пакета SMS (Special Mobility Strand) је да се 

студентима са инвалидитетом путем укључивања у радну средину обезбеди могућност 

стицањa практичних знања како би били конкурентнији на тржишту рада, као и ради 

лакшег запослења након завршетка студија. Студентска пракса је организована у 

сарадњи са  универзитетима у Источном Сарајеву, Бањалуци и Подгорици. 

На основу компетенција кандидата, партенерски универзитети из земаља региона у 

сарадњи са службама за запошљавање проналазе послодавце код којих се обавља радна 

пракса. Након проналаска послодавца кандидати бивају обавештени о послодавцу и 

радном месту. 

Пракса се обавља у земљама региона: Црној Гори, Босни и Херцеговини односно 

Републици Српској у трајању до 2 месеца. Кандидати могу бирати један од два термина за 

обављање радне праксе. Термини се бирају приликом подношења конкурсне 

документације. 

Понуђени термини су: 

новембар – децембар 2017. 

фебруар – април 2018. 



Кандидатима ће бити обезбеђена стипендија за путне трошкове и трошкове боравка у 

једној од партнерских земаља током трајања праксе. 

Кандидати који имају потребе за персоналном асистенцијом или неким другим видом 

подршке током обављања радне праксе, морају то нагласити током подношења захтева за 

радну праксу.  

Критеријуми: 

 Кандидат треба да буде завршних година студија (4, 5, апсолвент, студент мастер 

или докторских студија), Универзитета у Новом Саду; 

 Да је особа са инвалидитетом; 

 Да има место пребивалишта у Републици Србији. 

Неопходна документација: 

 Попуњен пријавни формулар; 

 Биографија/CV (за послодавце); 

 Доказ о инвалидитету. Потребно је доставити један од докумената (лекарско 

уверење, решење о додатку за туђу негу и помоћ, решење о процени радне 

способности, потврду са факултета да је кандидат студент који студира уз подршку 

афирмативних мера); 

 Потврду са факултета о статусу студента; 

 Копија пасоша. 

Конкурсну документацију кандидат подноси на српском језику. Након завршене селекције 

сви формулари које прописује Европска Унија – Erasmus + "Trans 2 Work" и уговор биће 

сачињени на енглеском језику.  

Како конкурисати: 

Конкурсну документацију доставити путем мејла на адресу stefan.savic@uns.ac.rs или 

лично на адреси Универзитет у Новом Саду, Инфо центар Универзитета, Булевар цара 



Лазара број 5. Приликом достављања конкурсне документације мејлом, неопходно је 

скенирати документе и у субјекту мејла навести: „Praksa za studente Trans2Work”.  

Након затварања конкурса, сви кандидати који су конкурисали биће обавештени о 

резултатима селекције. 

Конкурс је отворен до 10. oктобра 2017. 

За више информација о радној пракси можете се обратити лично у просторијама Инфо 

центра Универзитета у Новом Саду, на адреси Булевар цара Лазара број 5. 

(Универзитетска кула – Асистентски дом), контакт особа: Стефан Савић, ментор за особе 

са инвалидитетом. 

 

Више о пројекту Trans2Work сазнајте на сајту: http://trans2work.eu/ 
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