
Број: 03-35/214
Датум: 30. јун 2022. године

На  основу  члана  13  Правилника  о  учешћу  Универзитета  у  Новом  Саду  у  Еразмус+
пројектима мобилности (број 04-100/13 од  24.9.2020. године),  Молбе  Академије уметности Нови
Сад за измену Одлуке о одабраним кандидатима за КА103 Еразмус+ одлазну мобилност (2020-1-
RS01-КА103-065048) са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама број
03-35/139 од 21. априла 2022. године (заведене на Универзитету под деловодним бројем 03-35/207
од 30.  јуна 2022.  године),  Записника  Еразмус+ комисије  Универзитета у Новом Саду број  03-
35/213 од 30. јуна 2022. године, дана 30. јуна 2022. године, доноси

О Д Л У К У
о измени Одлуке о одабраним кандидатима за KA103 Еразмус+ одлазну мобилност (2020-1-
RS01-KA103-065048) са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама

Овом Одлуком врши се измена Одлуке  о одабраним кандидатима за  KA103 Еразмус+ одлазну
мобилност  (2020-1-RS01-КА103-065048)  са  Универзитета  у  Новом  Саду  према  Еразмус+
програмским земљама број 03-35/139 од 21. априла 2022. године, која је  измењена и допуњена
Одлуком  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  одабраним  кандидатима  за  КА103  Еразмус+  одлазну
мобилност  (2020-1-RS01-KA103-065048) са  Универзитета  у  Новом  Саду  према  Еразмус+
програмским земљама број  03-35/166 од  19.  маја  2022.  године и Одлуком о измени и  допуни
Одлуке о одабраним кандидатима за КА103 Еразмус+ одлазну мобилност (2020-1-RS01-KA103-
065048) са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама број 03-35/186 од 8.
јуна 2022. године, у делу који се односи на Академију уметности, студенти - мобилност у сврху
учења, тако што се под редним бројем 5. код кандидата Џидара Мие мења партнерска институција
на којој ће се реализовати мобилност тако да сада гласи:

„3. Џидара Миа, Академија лепих уметности у Гдањску, Пољска“

Образложење

На основу Молбе Академије уметности Нови Сад бр. 03-35/207 од 30. јуна 2022. године, Еразмус+
комисија  Универзитета  у  Новом Саду одобрила  је  измену партнерске  институције  на  којој  ће
одабрана кандидаткиња Џидара Миа реализовати одлазну мобилност,  на начин што ће уместо
првобитно одобрене мобилности на Академији лепих уметности и дизајна у Братислави, Словачка,
која  је  била  приоритетан  избор  кандидаткиње,  мобилност  бити  реализована  на  партнерској
институцији,  Академији  лепих  уметности  у  Гдањску,  Пољска,  која  је  била  њен  други  избор,
имајући у виду да је њена пријава за наведену партнерску институцију благовремена, потпуна и
дозвољена, те да постоје расположила опредељена средства, а узимајући у обзир разлоге наведене
у  Молби,  према  којима  Академија лепих  уметности  и  дизајна  у  Братислави,  Словачка,  нема
могућности да је прими, док је иста примљена од стране Академије лепих уметности у Гдањску,
Пољска.
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У складу са ставом 3 и 4 члана 13 Правилника о учешћу Универзитета у Новом Саду у Еразмус+
пројектима мобилности (број  04-100/13 од  24.9.2020.  године),  да  би се  реализовала мобилност
одабраних кандидата неопходно је да постоји претходна сагласност партнерске институције.

Кандидаткиња Џидара Миа против Одлуке Еразмус+ комисије Универзитета у Новом Саду има
право  да  поднесе жалбу  ректору  Универзитета,  а  преко  Еразмус+  комисије  Универзитета,
непосредно или путем поште на адресу Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 1, у року од 8 дана од
дана објављивања исте на сајту Универзитета у Новом Саду.

*Напомене
- Услед околности проузрокованих вирусом COVID-19 све мобилности су подложне променама у
зависности од епидемиолошке ситуације у Србији и партнерским замљама, што може утицати
на почетак и трајање уговорене мобилности.
- У случају одлагања односно мењања периода мобилности студента, одабраног кандидата, исти
мора да ажурира односно измени Уговор о учењу.
- Партнерски  универзитет  задржава  право  на  измене  у  периоду  реализације  мобилности,
евентуалног одлагања за неки наредни период или отказивања  услед немогућности спровођења
мобилности, односно наставе.

-  Универзитет  у  Новом  Саду  задржава  право  да  затражи  промену  планираног  периода
мобилности одабраног кандидата у складу са финансијским могуђностима реализације пројекта,
односно средствима на располагању за неометано реализивање стипендија.

- Уколико студент, одабрани кандидат, до почетка периода мобилности, а најкасније до истека
трајања Еразмус+ пројекта мобилности, престане да испуњава услове за мобилност у складу са
Правилником о мобилности студената и академском признавању периода мобилноси (број  04-
179/1  од  22.2.2018.  године),  Правилником  о  учешћу  Универзитета  у  Новом  Саду  у  Еразмус+
пројектима мобилности (број 04-100/13 од 24.9.2020. године) и Еразмус+ програмским водичем,
Универзитет  у  Новом  Саду  задржава  право  да  студенту,  одабраном  кандидату,  не  додели
стипендију за одлазну мобилност. 

Председник Еразмус+ комисије Универзитета
Проф. др Сабина Халупка Решетар
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