
Универзитет у Београду организује 5. САЈАМ СТИПЕНДИЈА 
 
У згради Ректората Универзитета у Београду одржаће се Сајам стипендија 16. и 17. октобра 2018. 
године. Поред државних институција, фондова и невладиних организација, на сајму учествују и 
компаније, амбасаде и установе које додељују стипендије студентима за студирање и усавршавање у 
земљи и иностранству.  
 
На сајму учествују: Министарство просвете и науке, Фонд Доситеја Министарства омладине и спорта, 
Фондација Темпус, Фондација Др Зоран Ђинђић, Амбасада Чешке републике, Амбасада Грчке, 
Амбасада САД, Амбасада Канаде, Амбасада Републике Кореје, Амбасада Јапана, Немачка служба за 
академску размену ДААД, Руски дом, Француски институт, италијански универзитети Politehnico di 
Milano и Ca Foscari, Европска мрежа за подршку истраживачима у покрету Euraxess, компанија ЕКО 
Србија, Ваљаоница бакра Севојно, компанија ДИГИТ, компанија Лореал Балкан, компанија 
Ernst&Young, Образовни систем Equilibrio, Централноевропски универзитет, Европска студентска 
мрежа ESN (European Student Network). 
 
Током оба дана Сајма биће организоване информативно-консултативне сесије у холу и дворишту 
Ректората током којих ће заинтересовани студенти моћи да добију савете и смернице за аплицирање од 
представника институција учесница. 
 
У оквиру пратећег програма првог дана биће организоване инфо сесије са запосленима у Канцеларији 
за међународну и међууниверзитетску сарадњу, у Сектору Задужбина и Фондација Универзитета у 
Београду и Универзитетском Центру за развој каријере и саветовање студената.  
 
Другог дана сајма биће реализован пратећи програм Сајма “Стипендија и ја” у оквиру ког ће бити 
организоване две панел дискусије и предавање професора и сарадника Филолошког факултета под 
називом “Страни језици и стипендије”.  
 
Организацијом ове манифестације имамо жељу да подигнемо ниво информисаности студената о 
могућностима наставка студија у Србији и иностранству, условима које би требало да испуњавају да би 
успешно уписали жељене студије, вештинама које су им потребне приликом пријаве, значају 
проактивног става, правовремене информисаности, целоживотног учења и мобилности.  
 
Позивамо студенте и запослене на Универзитету у Београду да посете сајам и сазнају више о 
различитим стипендијама, новим службама и програмима намењеним подршци у развоју 
каријере и реализацији потенцијала студената, да упознају нове људе који су вољни да поделе 
искуства и дају савет млађим колегама и проведу дан на јединственом скупу у згради Ректората.  
 
Свечано отварање Сајма је у уторак, 16. октобра у 10 часова.  
 
Пратећи програм моћи ће да се прати уживо и преко интернета на Медија порталу РЦУБ-а.   
 
За детаљније информације молимо посетите веб страницу сајма: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sajam-
stipendija-2018 
 



 
 
Институција учесница Стипендије 
Министарство просвете 
и науке 

Студентске стипендије за студенте основних, мастер и докторских студија 

Фонд Доситеја 
Министарства омладине 
и спорта 

Стипендије за најбоље студенте другог и трећег степена на универзитетима 
земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну 
трговину ЕФТА и на водећим светским универзитетима 

Фондација Темпус Стипендије за студенте и особље високошколских институција кроз 
програме Еразмус + и ЦЕЕПУС 

Фондација др Зоран 
Ђинђић 

Програм стипендирања немачке привреде Зоран Ђинђић за стручне праксе 
у Немачкој 

Амбасада Чешке 
републике 

Стипендије Владе Републике Чешке за студије на мастер и докторском 
нивоу у Чешкој 

Амбасада Грчке Стипендије за студирање у Грчкој 
Амбасада САД Стипендије за студирање у САД: “Fulbright Foreign Student Program” и 

“Global UGRAD Exchange Program” 
Амбасада Канаде Стипендије Владе Канаде за иностране студенте 
Амбасада Републике 
Кореје 

Стипендија за мастер и докторске студије са укљученим програмом учења 
језика „Korean Government Scholarship Program – Global Korea Scholarship“ 

Амбасада Јапана “MEXT Scholarships” програм Владе Јапана - стипендије Министарства 
образовања, културе, спорта, науке и технологије Јапана за међународне 
студенте на основним студијама и истраживаче 

Немачка служба за 
академску размену 
ДААД  

Студијска стипендија за дипломце свих научних дисциплина за студирање у 
Немачкој 

Руски центар за науку и 
културу “Руски дом”  

Конкурс за пријем држављана Републике Србије на бесплатно школовање у 
високообразовним институцијама у Руској Федерацији 

Француски институт у 
Србији 

Стипендије Француске владе за мастер 2 или докторат у коменторству у 
Француској 

Универзитет Politehnico 
di Milano 

Стипендије за мастер студије у области природних и техничких наука, 
архитектуре и дизајна 

Универзитет Ca Foscari 
у Венецији 

Стипендије за основне и мастер студије у различитим областима 

Euraxess Serbia The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Индивидуалне стипендије за 
докторске студије и финансирање преко научно-истраживачких 
организација које расписују конкурс за иновативне докторске студије 

EKO Serbia Стипендије за постдипломске – мастер студије у Грчкој у области нафтног 
инжењеринга и енергетског права, стратегије и економије 

Компанија ДИГИТ Студентске стипендије за основне и мастер студије у области информатике 
Компанија Лореал 
Балкан 

Националне стипендије “За жене у науци” у оквиру међународног 
партнерства Лореала и Унеска (L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science) 

Компанија Ernst&Young EY Talent Scholarship - стипендије за основне академске студије у области 
економских и правних наука у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини 



Образовни систем 
Equilibrio 

Једногодишња стипендија за учења страних језика (4 семестра), Припремни 
курс за полагање међународно признатих испита (FCE, CAE, CPE, TOEFL, 
IELTS, GOETHE),  Једносеместрална стипендија за учење шпанског, 
италијанског или француског језика по избору  

Централноевропски 
универзитет 

Стипендија за мастер и докторске студије у области друштвено-
хуманистичких наука у Мађарској 

Задужбине и фондације Универзитета у Београду и стипендије,  
награде и партиципације у трошковима 

Задужбина Миливоја 
Јовановића и Луке 
Ђеловића 

• Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета 
и студентима Универзитета у Београду – Правног факултета  
• Награда за стручне радове студената Универзитета у Београду из области 
правних и економских наука  
• Партиципација у трошковима школарине студентата докторских 
академских студија Универзитета у Београду- Економског факултета и 
Универзитета у Београду-Правног факултета 

Задужбина Влајка 
Каленића 

Стипендије студентима Универзитета у Београду – Економског факултета 

Задужбина Раде и 
Милана Вукићевића 

Стипендије студентима Универзитета у Београду – Медицинског факултета 

Фондација Косте 
Мигрића 

Стипендије најбољим студентима Универзитета у Београду 

Задужбина Љубице М. 
Здравковић 

Стипендије студентима Универзитета у Београду 

Фондација Милана 
Стефановића - 
Смедеревца и супруге 
Даринке 

Стипендије студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се 
подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је 
предмет унапређење трговине 

Фондација „Сестре 
Булајић“ 

Новчане награде за по два најбоља одбрањена дипломска рада из 
архитектуре и физичке хемије одбрањена на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду и Факултету физичке хемије Универзитета у 
Београду 

Задужбина Ђоке 
Влајковића 

• Награде за најбољи научни рад младих научних радника до 40 година  
• Финансијска подршка за стручно и научно усавршавање студената  

Фондација „Нови 
добротвори 
Универзитета у 
Београду“ 

Стипендије студентима Универзитета у Београду 

Фондација„Гордана 
Јокић Кашиковић и 
Драгиша Кашиковић“ 

Новчане награде најбољим студентима Технолошко-металуршког 
факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду 

Фондација „Мр пх 
Љубица Војтех 
Драгићевић и инг.оцце 
Никола Драгићевић“ 

Новчане награде најбољем дипломираном студенту на Фармацеутском 
факултету Универзитета у Београду и Економском факултету Универзитета 
у Београду 

  


