Драги будући студенти у иностранству
Пред вама е брошура о стипенди ама у
иностранству Потрудили смо се да на едном
месту обухватимо стипенди е за ко е се наши
студенти на чешће при ављу у у
државе
света у ко има имамо наше међународне
огранке Поред ових могу се наћи ош неке
стипенди е фокусиране на специфичне
области и универзитете

БРОШУРА О
СТИПЕНДИЈАМА

Ми вам желимо много успеха и насто имо да
вам и у будућности останемо подршка на
овом путу сво им саветима искуствима и
знањем Желимо да вам ова брошура буде
поуздан сапутник и водиш кроз студи е у
иностранству
Ваш ОССИ

Истражите могућности за
студије у иностранству!

АУСТРАЛИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

S P JAIN SCHOOL OF
GLOBAL
MANAGEMENT FULL
SCHOLARSHIP
Институци а: Стипенди у нуди
универзитет S P Jain School of Global
Management и подразумева до 100%
покрића трошкова студи а
(такозвани "tuition cost").
Стипенди а обухвата Основне
академске и Мастер студи е.
Износ: Стипенди а покрива
трошкове студи а у износу од
20.000 еура годишње, односно
умањење трошкова студирања за
наведени износ.
Критери ум:
1. Одличан успех у средњо школи
2. Ангажовање у ваннаставним
активностима
3. Задовољава ући резултат на
при емном испиту факултета
Када се при авити: Рок не посто и,
већ се о висини стипенди е
одлучу е приликом при ављивања
на факултет, што се препоручу е да
се одради неколико месеци пре
почетка студи а (нпр. фебруар-ма
уколико се година почиње
септембра или август-новембар
уколико година почиње ануара)
Бро стипенди а: Неограничен

MACQUARIE VICECHANCELLOR’S
INTERNATIONAL
SCHOLARSHIPS
Институци а: Macquarie
University in Australia
За кога: Изузетно компетитивна
стипенди а нуди парци ално
покривање трошкова
студентима основних
академских и мастер студи а.
Износ: До AU$10,000 ко и иду ка
трошковима студирања (tuition
fees) и еднократна е помоћ.
Стипенди а НЕ покрива
трошкове живота и осталих
споредних трошкова везаних за
студирање.
Критери ум: Испунити
академске услове и одређен
степен познавања енглеског
езика за основне академске или
постдипломске студи е
Постићи минимални резултат од
65 на WAM еквивалентном тесту
за постдипломске студи е; или
минимум 85 на ATAR
еквивалентном тесту за основне
академске студи е.
Бити прихваћен и уписан на
Macquarie универзитет

AUSTRALIA
RESEARCH
TRAINING
PROGRAM (RTP)
SCHOLARSHIPS
Институци а: Партнерски
универзитети у Аустрали и у
сарадњи са владом Аустрали е
нуде стипенди е за мастер и
докторске студи е на истраживању,
свим домаћим и страним
студентима, познати и као "higher
degrees by research (HDRs)"
Износ: Под покровитељством RTP,
Универзитет пружа едну или више
врста стипенди а као помоћ RTP
Scholarship студенту:
1. "RTP Fees Offset" плаћа трошкове
студирања за HDR студенте, ко е би
иначе студент платио
2. "RTP Stipend" помаже студенту са
трошковима становања док тра е
програм виших студи а
3. "RTP Allowances" помаже студенту
са пратећим трошковима студи а.
Ово укључу е пресељење у сврху
студирања, штампање тезе и
трошкови академске публикаци е
(об ављивање научног рада) и
здравствено осигурање

RTP" стипенди е доступне су на
максималан период од две (2) године за
мастер рад на истраживању, односно
минимум три (3), а максимум четири (4)
године (по нахођењу универзитета) за
докторски рад на истраживању
Критери ум:
1. Да би био подобан за "RTP Stipend",
"RTP Fees Offset" или "RTP
Allowance", студент мора бити
домаћи студент или инострани
студент уписан на акредитованом
HDR курсу на аустрали ском
универзитету.
2. Да би био подобан за "RTP Stipend",
студент не сме да има примања из
другог извора у сврху помоћи за
трошкове живота током тра ања
студи а ако су та примања већа од
75% студентовог "RTP Stipend"
примања. Примања ко а су
невезана за студи е или примања
ко а студент има а нису у сврху
покривања трошкова живота неће
бити разматрани приликом доделе
стипенди а.
3. Да би био подобан за "RTP Fees
Offset" студент не сме примати
еквивалентну школарину или
помоћ од стране Commonwealth-а
намењена трошковима студи а.
Када се при авти: зависи од
универзитетаа

UNIVERSITY OF
SYDNEY
INTERNATIONAL
SCHOLARSHIPS
(USYDIS)
Институци а: Универзитет
Сидне
За кога: Стипенди а пружа
покривање трошкова студи а и
стипенди а на успешни им
интернационалним студентима
постдипломских студи а ко и
желе да се упишу или су већ
уписани на постдипломским
студи ама на Универзитету
Сидне
Износ: За 2020. годину, вредност
стипенди е износила е
AU$35,000 годишње. Стипенди а
покрива трошкове студирања
(tuition fees) и трошкове
становања до на више три (3)
године са могућством
продужења ош едан семестар
за студенте докторских студи а.
Критери ум: Морате бити
будући или већ уписани
интернационални студент,
имати изванредне академске
успехе и потенци ал за
истраживање
Када се при авити: до 1.
децембра

UNIVERSITY OF
MELBOURNE
GRADUATE
RESEARCH
SCHOLARSHIPS
Институци а: Универзитет у
Мелбурну
За кога: За интернационалне и
домаће студенте заинтересоване
за мастер или докторске студи е
Износ: Целокупан износ
стипенди е износи до AU$110,000 и
покрива до 100% трошкова
студирања током свих година
студирања.
1. Комплетно покривање трошкова
студи а у тра ању до две (2) године
за студенте на програму за мастер
на истраживању или у тра ању до
четири (4) године за студенте на
програму за докторске студи е
2. Покривање трошкова становања у
износу до AU$30,600 годишње у
тра ању до две (2) године за
студенте на програму мастер на
истраживању или у тра ању до три
и по (3,5) године за студенте на
докторским студи ама

3. Једнократна помоћ при пресељењу
у износу од AU$2,000 за студенте ко и
се селе из савезних држава или
територи а Аустрали е осим Виктори е
или у износу од AU$3,000 за студенте
ко и се селе са територи а ван
Аустрали е (интернационални
студенти)
4. Overseas Student Health Cover (OSHC)
односно обавезно здравствено
осигурање за све интернационалне
студенте ко има е потребна
студентска виза за студирање у
Аустрали и
Критери ум: Како би били погодни
за ову стипенди у, студенти мора у
аплицирати и испунити услове за
упис на постдипломским студи ама
на истраживању на Универзитету у
Мелбурну, или тренутно бити
уписани на постдипломским
студи ама на истраживању на
Универзитету у Мелбурну.
Ни е потребно накнадно се
при ављивати за стипенди у с обзиром
да се сви студенти, по при ављивању
на универзитет, по аутоматизму
узети у разматрање за доделу
школарине.

БЕЛГИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

SCIENCE AT LEUVEN
SCHOLARSHIPS
Институци а: KU Leuven
За кога: За студенте основних,
мастер и постдипломских студи а
Износ: Стипенди а до 10,000 еура
ко а може покрити све трошкове
студи а на овом универзитету
Критери ум:
1. Подносиоци захтева нису рани е
студирали или радили на
универзитету Leuven
2. Подносиоци захтева има у
диплому страног универзитета
ко и им омогућава приступ мастер
програму за ко и се при ављу у
3. Подносиоци захтева ош нису
стекли мастер или докторат
4. Подносиоци захтева су доказали
одличне резултате студи а током
сво ихпретходних студи а
5. Подносиоци при ава показу у
снажну мотиваци у за похађање
мастер програма на Природноматематичком факултету KU
Leuven, апликанти су вољни да
делу у као амбасадори програма
Када се при авити: до уна

STUDY A MASTERS
IN EUROPE
SCHOLARSHIPS
Институци а: Стипенди у за
мастер студи е у Европи нуди
education.com студентима из било
ко е земље на свету
За кога: Студентима ко и студира у
мастер на неком од eвропских
универзитета
Износ: Једна постдипломска
стипенди а до 5,000 еура за помоћ у
покривању школарина
Критери ум:
1. Кандидати мора у имати важећу
диплому основних студи а и мора у
испуњавати услове за упис на
универзитет или постдипломску
школу за ко у се при ављу у
2. Мора у испуњавати езичке
захтеве за програм. Стога мора у да
су се већ при авили (или ће се
при авити) на универзитет или
постдипломску школу у Европи
(видети званичну веб страницу за
званични списак европских
земаља)
Рок за при аву: август (варира из
године у годину)

WILFRIED MARTENS
SCHOLARSHIP

GOVERNMENT OF
FLANDERS MASTER
MIND
SCHOLARSHIPS FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS
Институци а: Master Mind
стипенди у нуде следеће
институци е: KU Leuven, University of
Antwerp, Ghent University, Hasselt
University, Vrije Universiteit Brussel,
Antwerp Maritime Academy, Artesis
Plantijn University College Antwerp,
Erasmus University College Brussels,
Karel de Grote University College,
LUCA School of Arts, PXL University
College и University College Ghent
За кога: Master Mind е намењена
студентима са завршеним
основним студи ама, у потрази за
мастер дипломом
Износ: Master Mind стипенди а
покрива максимум 8,000 еура по
години

Критери ум:
1. За Master Mind стипенди у
потребно е да аплицирате за неки
од мастер програма ко и пружа
нека од институци а са поменуте
листе
2. Такође, потребно е испунити
одређене услове езичке
способности
3. За ову стипенди у могу
аплицирати студенти било ко е
националности
4. Не сме у аплицирати само
студенти ко и су претходно или
тренутно студирали на неко од
белги ских (фландри ских)
институци а
Када се при авити: до фебруара/
марта (зависи од Универзитета)

Институци а: KU Leuven
За кога: Wilfried Martens
стипенди а намењена е
студентима ко и планира у да
наставе сво е школовање у пољу
политичких наука на мастер
програму европске политике
(Master of European Politics and
Policies)
Обухвата: Wilfried Martens
стипенди а покрива следеће месечне свакодневне трошкове,
школарину, осигурање (белги ско
здравствено и опште)
Критери ум:
1. Од студента се очеку е да е
завршио основне студи е у пољима
политичких наука, социологи е,
права, економи е или модерне
европске истори е. У случа у да су
основне студи е тра але три
године(180 ECTS), неопходан е и
положен мастер програм(60 ECTS)
2. Такође е неопходно имати знање
енглеског езика на C нивоу(C /
CEFR), TOEFL(100/120) или
IELTS(7.0/9). Препоручљиво е да е
апликант завршио студи е са
одликама(3.5 GPA)
Када се при авити: до марта

FULL VUB B-PHOT
EXCELLENCE
MASTER
SCHOLARSHIPS FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS IN
BELGIUM
Институци а: Vrije Universiteit
Brussel(VUB)
За кога: Сви интернационални
студенти са дипломом у пољу
инжeњерства могу се при авити за
ову стипенди у. Стипенди а се
односи на мастер програм у пољу
фотонике
Износ: Стипенди а покрива
школарину као и трошкове живота
у Бриселу у укупном износу од
10,000 еура годишње

Критери ум:
1. За доби ање ове стипенди е
потребно е испунити едан од
следећих услова езичке
способности – TOEFL,
IELTS,Cambridge- ESOL(FCE),
проведена на мање една
академска година (60 ECTS) у
студи ама на енглеском езику
2. За при аву неопходно е имати
диплому (до почетка мастер
програма) у пољу инжeњерства.
Дипломе ко е не спада у у следећу
листу могу такође аплицирати за
стипенди у уз припремни програм
- електротехника, примењена
физика и инжeњерство науке о
матери алима
Рок за при аву: при аве се
константно прима у

SCHOLARSHIP FOR
FOREIGN
EUROPEAN
STUDENTS
ENROLLING FOR A
MASTER AT ULIEGE
Институци а: Liege University
За кога: Стипенди а е за стране
европске студенте мастера на Liege
Универзитету
Износ: Стипенди а покрива 10
месечних рата од 500 еура за
школарину, као и трошкове
повратне карте у максималном
износу од 600 еура.
Критери ум:
1. Поред услова за регуларан упис на
едан од мастер програма на
ULiege, неопходно е да апликант
рани е ни е похађао наставу на
истом
Ова стипенди а се нажалост не односи
на мастер програме у медицини,
ветерини и стоматологи и
Када се при авити: до уна

BOF DOCTORAL
SCHOLARSHIP
Институци а: Ghent University
За кога: BOF doctoral стипенди а е
за изванредне студенте ко и се
налазе у на бољих 15% сво е
генераци е, како у току основних,
тако и мастер студи а. Ова
стипенди а намењена е особама
ко е желе да заврше докторски рад
на Гент Универзитету. Област
истраживања ни е ограничена
Износ: Стипенди а тра е 2
академске године у просечно
вредности од 2,150 еура месечно
Критери ум:
1. Студент ко и жели да аплицира на
Гент Универзитету за BOF doctoral
scholarship у обавези е да
претходно контактира професора
ко и спроводи истраживање и
прихвата студенте ко и желе да
спреме докторски рад
2. Такође е неопходно да су основне
и мастер студи е завршене у неко
од институци а у ЕЕА региону, ко ем
Срби а, нажалост, не припада
Када се при авити: до ма а

PHD FELLOWSHIP
FUNDAMENTAL
RESEARCH
Институци а: FWO - Research
Foundation Organization
За кога: Студентима са дипломом
основних и мастер студи а са
универзитета из ЕЕА области (+
Шва царска). Стипенди а ни е
везана ни за едну институци у, што
значи да апликант мора бити
прихваћен на неком од
фландри ских универзитета за
писање докторског рада пре
апликаци е за стипенди у
Износ: Стипенди а покрива две
године рада на докторско
дисертаци и, уз минимално
покриће од 2,015 еура
Критери ум:
1. У могућности сте да аплицирате
само ако сте мастер завршили у
току претходне три године
2. Као и за BOF doctoral scholarship
потребно е да Вам е неки од
професора са универзитета
одобрио тему за рад и пристао да
Вам буде ментор
Када се при авити: до марта

ВЕЛИКА
БРИТАНИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

ШЕВЕНИНГ
СТИПЕНДИЈА
(CHEVENING
SCHOLARSHIP) МАСТЕР СТУДИЈЕ
Институци а: Влада Велике
Британи е
За кога: За интернационалне
студенте (земаља са Шевенинг
листе)
Обухвата: Већина стипенди а
покрива трошкове наставе, живота
и повратне карте од и до земље из
ко е е студент
Критери ум:
1. Студент мора да има
држављанство едне од земаља
ко е се налазе на Шевенинг листи
(Срби а е на листи)
2. Након што е стипенди а истекла,
студент е у обавези да се врати у
земљу држављанства на две
године
3. Студент мора да има доплому
основних студи a са просеком
еквивалентим 2.1 (просек 60-69%)
4. Студент мора да има макар две
године радног искуства

5. Студент мора да се при ави на
минимум од три различита курса на
Британским универзитетима и да
доби е тзв. unconditional offer
на касни едо 11. ула
6. Студент мора да задовољава
Шевенинг критери уме знања
енглеског езика до 11. ула

Из праксе се показало да Шевенинг
стипенди у углавном доби а у
студентидруштвених наука али и
даље вреди покушати ер посто е
изузеци

ПЕКСИМ
ФОНДАЦИЈА
(PEXIM
FOUNDATION) –
МАСТЕР СТУДИЈЕ
Институци а: Пексим фондаци а
За кога: За држављане Републике
Срби е ко и желе да студира у на
Кембриџу
Критери ум:
1. Уколико е студент добио 50%
стипенди е студент мора да се
врати на годину дана а уколико е
добио 100% мора да се врати на
две године
2. Студент е у обавези да ради у
неком од авних или приватних
сектора или академи и како би
припомогао и олакшао процес
европске интеграци е и
економском ачању земље порекла

Нажалост поред Шевенинг стипенди е
и Пексим фондаци е нема много других
програма ко е пружа у финансирање
интернационалним студентима.
На већи бро стиденди а ко и се
додељу е нашим студентима потичу
од факултета, поготово за основне
студи е. Иако сваки факултет има
различит процес при аве посто и пар
сличности. Студент ко и жели да буде
размотрен за стипенди у треба то да
наведе у Personal Statement писму и у
неким случа евим у формулару за
при аву посто и опци а да се назначи да
е потребна стипенди а. Како би неко
добио стипенди у мора да има
уверљиве разлоге зашто би факултет
требао да додели стипенди у
студенту и доказ да студент нема
средства да финансира сво е
школовање. Још една врло важна
информаци а ко у студент мора да узме
у обзир е да неки факултети траже да
се студенти ко и желе стипенди у
при аве на касни е током прве
половине ануара. Тачан датум зависи
од факултета и може се пронаћи на
са ту факултета.

THINK BIG
POSTGRADUATE
SCHOLARSHIPS –
UNIVERSITY OF
BRISTOL
Институци а: Универзитет у
Бристолу
За кога: За ову стипенди у могу
аплицирати студенти ко и су
примљени на one-year full-time
postgraduate programme на
Универзитету у Бристолу и
категоришу се као overseas
студенти
Износ: 5,000, 10,000 или 20,000
фунти ко е се мора у искористити
као стипенди е за умањење
школарине
Када се при авити: прва рунда е
кра ем марта, друга средином уна

GATES CAMBRIDGE
– UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE
Институци а: Кембриџ
Универзитет
За кога: За ову стипенди у могу
аплицирати сви студенти ко и
има у држављанство било ко е
земље ко а ни е УК, а планира у да
упишу докторске или мастер
студи е на Универзитету у
Кембриџу
Критери ум:
1. Академска екселенци а
2. Мотиваци а за упис жељеног
програма
3. Жеља за побољшањем живота и
других људи у нашо средини
4. Лидерство

ГРЧКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈА
ВЛАДЕ ГРЧКЕ ЗА
ПОСТДИПЛОМСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Министарство
образовања и вера Републике
Грчке
За кога: За српске студенте/киње
ко и су дипломирали на
универзитетима на територи и
Републике Срби е
Обухвата: Једнократну помоћ од
700 еура за иници алне трошкове и
368 еура сваког месеца током 2
академске године (плус едне
године учења грчког езика,
уколико е неопходно) +
ослобађање од обавезе плаћања
школарине и покривене трошкове
здравственог осигурања
Критери ум:
1. Српско држављанство
2. Диплома основних студи а
акредитоване институци е на
територи и Републике Срби е
Када се при авити: до 20. ула у
Амбасади Републике Грчке у
Београду

СТИПЕНДИЈА
ВЛАДЕ ГРЧКЕ ЗА
ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Министарство
образовања и вера Републике
Грчке
За кога: За држављане Републике
Срби е
Обухвата: Једнократну помоћ од
700 еура за иници алне трошкове и
368 еура сваког месеца током 2
академске године (плус едне
године учења грчког езика,
уколико е неопходно) +
ослобађање од обавезе плаћања
школарине и покривене трошкове
здравственог осигурања
Критери ум:
1. Српско држављанство
2. Диплома средње школе са
територи е Републике Срби е
Када се при авити: до 20. ула у
Амбасади Републике Грчке у
Београду

MODERN GREEK
LANGUAGE AND
CULTURE
Институци а: The State Scholarships
Foundation (Ι.Κ.Υ.)
За кога: За све дипломце
факултета изван Грчке ко и желе да
похађа у програм учења грчког
езика у тра ању од осам месеци
Обухвата: Једнократну помоћ од
200 еура за почетне трошкове,
месечну помоћ од 150 еура,
бесплатну исхрану и смешта при
Универзитету на ко ем се настава
езика одви а, бесплатну
медицинску помоћ у хитним
ситуаци ама и покривене
трошкови наставе
Критери ум:
1. Да кандидат нема грчко
држављанство ни боравишну
дозволу
2. Да кандидат ни е дипломирао на
Универзитету у Грчко
3. Да кандидат нема преко 40 година
Када се при авити: до 11.
новембра

THE IHU ACADEMIC
EXCELLENCE
SCHOLARSHIPS
Институци а: The International
Hellenic University
За кога: За студенте са
изванредним академским
постигнућима
Износ: целокупно или делимично
покриће школарине
Критери ум: да е студент/киња
постигао/ла изванредан
академиски успех на претходним
студи ама
Када се при авити: приликом
при ављивања на жељени програм

ДАНСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

DENMARK
GOVERNMENT
SCHOLARSHIPS FOR
NON-EU STUDENTS
Институци а: Министарство
образовања Данске
За кога: За студенте
постдипломских студи а на
универзитетима у Данско
Обухвата: Потпуно или
делимично покриће трошкова
школарине и/или одређени износ
за покриће трошкова живота
Критери ум:
1. Долазите из земље ван ЕУ
2. Имате дозволу боравка за живот у
Данско током студи а
3. Академски успех
Када се при авити: до фебруара
(за септембарски семестар), до
септембра (за фебруарски
семестар)

DANISH STATE
TUITION FEE
WAIVERS AND
SCHOLARSHIPS AT
ROSKILDE
UNIVERSITY
Институци а: Roskilde University
За кога: За студенте ван ЕУ ко и
желе да студира у (мастер) на овом
универзитету. Програми за ко е се
нуди ова стипенди а су у области
математике, диза на,
урбанистичког планирања,
комуникаци а, међународних
односа, авне администраци е и
интернационалног разво а
Обухвата: Попуст на школарину и
око 1,050 еура месечно за
покривање трошкова живота
Критери ум:
1. Долазите из земље ван ЕУ
2. Примљени сте на неки од мастер
програма за ко е се нуди ова
стипенди а
Када се при авити: до 15. ануара

DANISH STATE
SCHOLARSHIPS AT
AARHAUS
UNIVERSITY
Институци а: Влада Данске
За кога: За студенте ван ЕУ ко и су
примљени на неки од
двогодишњих мастер програма на
енглеском езику на Aarhaus
универзитету
Обухвата: Ослобађање од
школарине и одређени месечни
износ за трошкове живота
Критери ум:
1. Долазите из земље ван ЕУ
2. Примљени сте на неки од мастер
програма за ко е се нуди ова
стипенди а
3. Академски успех
Када се при авити: за стипенди у
за већину мастер програма е
потребно при авити се до 15.
ануара

ИТАЛИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈА
РЕГИОНА
ПИЈЕМОНТ
Ниво студи а: Основне академске,
мастер, докторске
Износ: Променљив, зависи од
много фактора. Покрива део
трошкова живота, а за студенте
ко и нема у смешта и трошкове
смешта а
Критери ум: Студент мора бити
уписан на универзитет у региону
Пи емонт и мора задовољавати
одређене критери уме по питању
успеха и финанси ског статуса
Када се при авити: до 29. августа

СТИПЕНДИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У
БОЛОЊИ ЗА
СТРАНЕ СТУДЕНТЕ
Институци а: Универзитет у
Болоњи
За кога: Студенте ко и упису у
основне, мастер или докторске
студи е на Универзитету у Болоњи
Обухвата: Могуће е добити
стипенди у за годину дана у износу
од око 11,000 еура бруто, а уз то
може бити покривена и школарина
(могуће е при авити се за обе
погодности или само за едну)
Критери ум:
1. Могу се при авити држављани
било ко е земље, ако су претходне
квалификаци е стекли у установи
ко а не припада итали анском
образовном систему или ван
државе Итали е
2. Студент мора да задовољава
услове за при ем на Универзитет у
Болоњи, на изабрани студи ски
програм
3. Старосна граница е 30 година.
Потребно е полагање SAT (први
степен студи а) или GRE теста
(други степен студи а)
Када се при авити: до 31.
марта/30. априла

СТИПЕНДИЈА
ВЛАДЕ ИТАЛИЈЕ ЗА
СТРАНЕ СТУДЕНТЕ
(МИНИСТАРСТВО
СПОЉНИХ
ПОСЛОВА И
МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ, MAECI)
Ниво и област студи а: Мастер
академске, докторске, курсеви
вишег образовања у уметности,
музици и плесу, истраживање под
академском супервизи ом, курсеви
итали анског езика и културе
Обухвата: Стипендисти могу бити
ослобођени плаћања школарине,
других накнада, у зависности од
универзитета на коме студира у (то
се не односи на курсеве езика и
културе). Покривено здравствено
осигурање током тра ања
стипенди е. Месечни износ ко и се
исплаћу е студентима на рачун у
итали анско банци е око 900 еура,
исплата се врши квартално.
Тра ање стипенди е може бити 3, 6
или 9 месеци, зависно од курса.

СТИПЕНДИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У
ПАВИЈИ ЗА СТРАНЕ
СТУДЕНТЕ

Критери ум:
1. Старосна граница е 28 година за
прву при аву, а за програме попут
докторских или истраживања
може бити и 30 или 40 (у
зависности од програма)
2. Кандидати мора у да приложе
потврду о познавању езика,
на мање Б2 ниво
Када се при авити: до 30. ма а

Институци а: Универзитет у
Пави и
За кога: За студенте мастер
академских студи а из одређених
области
Обухвата: Стипенди а вреди 8,000
еура и покрива едну годину.
Покрива у се и трошкови путовања
економском класом. Студент е
ослобођен плаћања школарине.
Критери ум:
1. Могу се при авити држављани
„земаља у разво у“, међу ко има е и
Срби а
2. Старосна граница е 28 година
Када се при авити: до 12. уна

СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА
БОКОНИ
Институци а: Универзитет Бокони
За кога: За студенте основних и
мастер студи а
Обухвата: Прва опци а,
стипенди а: слобађање од
школарине, а поред тога и до
12,000 еура годишње за основне
академске студи е или до 13,000
еура годишње за мастер академске
студи е. Друга опци а, међународна
награда Универзитета Бокони
подразумева умањење школарине
за 50%. Одређеном бро у студената
може бити додељен и бесплатан
смешта у неком од домова при
Универзитету
Критери ум: Изузетни кандидати
ко и се при ављу у за студи ски
програм на Универзитету Бокони у
Милану аутоматски ће бити
разматрани за додељивање
стипенди е на основу успеха или
награде за међународне студенте
Када се при авити: до ма а (за
основне студи е)/ уна (за мастер)

СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА
ПОЛИТЕКНИКО ДИ
ТОРИНО
Институци а: Универзитет
Политекнико ди Торино
За кога: Студенте мастер студи а
Износ: Годишње 8000 евра, бруто.
Продужава се и у друго години
мастер академских студи а
Критери ум:
1. Изузетни страни студенти, ко и
задовољава у услове уписа на неки
од програма инжењерства или
архитектуре Универзитета
Политекнико у Торину
2. Важећи GRE тест
Када се при авити: Посто е три
рока за при аву - април, ун и август
године у ко о се упису у студи е

СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА
ПОЛИТЕКНИКО ДИ
МИЛАНО
Институци а: Универзитет
Политекнико ди Милано
За кога: За студенте мастер студи а
Износ:
1. Платинаста стипенди а:
слобађање од школарине, а поред
тога и 10,000 еура годишње за
трошкове живота и смешта а
2. Златна стипенди а: ослобађање
од школарине, 5,000 еура годишње
за трошкове смешта а
3. Сребрна стипенди а: Ослобађање
од школарине
Критери ум: Претходно
образовање, досадашњи успех,
програм на ко и се при ављу е и
процена мотиваци е кандидата су
само неки од фактора ко и утичу на
одлуку о додељивању стипенди е
Када се при авити: есењи
семестар – новембар годину дана
рани е, ма или ул; или пролећни
семестар – ул годину дана рани е
или ануар

СТИПЕНДИЈА КОЈУ
ДОДЕЉУЈЕ РЕГИОН
ЛОМБАРДИЈА
За кога: Студенте мастер студи а
Универзитета у Ломбарди а реги и
Обухвата: На чешће е смешта
обезбеђен по повлашћеним
ценама или се доби а новчана
надокнада за смешта . Такође се
додељу е и одређени новчани
износ ко и е могуће користити за
куповину прехрамбених
производа или плаћање оброка у
студентским мензама, на дневном
нивоу
Критери ум: Од прве године
мастер академских студи а:
финанси ско стање студента и
породице; ако се при ава врши на
неко од наредних година, додатно
и успех током студи а. У зависности
од ових показатеља, прави се ранг
листа кандидата
Када се при авити: до 7. августа

СТИПЕНДИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У
ПАДОВИ
Институци а: Универзитет у
Падови
За кога: Студенте основних и
мастер студи а
Износ: слобађање од школарине и
8,000 еура бруто, годишње.
Максимално тра ање стипенди е е
2 године за мастер академске
студи е или 3 године за основне
академске студи е
Критери ум:
1. Изузетни инострани студент, ко и
се при ављу е на неки од програма
ко е нуди Универзитет у Падови, а
ко и се у потпуности одржава на
енглеском
2. Диплома средње школе стечена
ван Итали е, у случа у уписа на
основне академске студи е или
диплома основних академских
студи а стечена ван Итали е, у
случа у уписа на мастер академске
студи е
Када се при авити: до 7. марта

СТИПЕНДИЈА
СКУОЛА НОРМАЛЕ
СУПЕРИОРЕ У
ПИЗИ
Институци а: Универзитет у Пизи
За кога: За студенте докторских
студи а
Обухвата: Ослобађање од
плаћања школарине и додатак за
смешта и друге трошкове. Додатно
финансирање истраживачких
про еката, чак и у иностранству
Критери ум:
1. Сви студенти примљени на
докторски програм доби а у ову
стипенди у
2. Потребна е диплома са мастер
академских студи а било у Итали и,
било ван Итали е
3. Кандидати мора у бити млађи од
32 године
Када се при авити: есењи
семестар – до 26. августа; пролећни
семестар – до 26. фебруара

ИРСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

GLOBAL EXCELLENCE
SCHOLARSHIP
Институци а: University College
Dublin и Trinity College Dublin
Тип стипенди е: Стипенди а за
прву годину основих или мастер
студи а на едном од ова два
универзитета
Износ: Умањење до 5,000 еура од
цене школарине
Критери ум:
1. Академски критери уми
2. Ваннаставне активности
3. Мотиваци а за студирање на неком
од ова два универзитета
Када се при авити: до 1. априла

UNDERGRADUATE/
POSTGRADUATE MERIT
SCHOLARSHIP
Институци а: National University of
Ireland Galway
Тип стипенди е: Стипенди а за
основне и мастер студи е на овом
универзитету
Износ: 2,000 еура
Критери ум:
1. Академски критери уми
2. Мотиваци а за студирање на овом
универзитету
Када се при авити: до 31. марта

NATIONAL COLLEGE OF
IRELAND SCHOLARSHIP
Институци а: National University of
Ireland
Тип стипенди е: Стипенди а за
основне и мастер студи е на овом
универзитету
Износ: 2,000 еура за основне
студи е; 2,000-4,000 еура за мастер
студи е
Критери ум:
1. Академски критери уми
2. Ваннаставне активности
3. Мотиваци а за студирање на овом
универзитету
Када се при авити: ни е потребно
одво ено се при ављивати за ову
стипенди у, уколико сте се већ
при авили на универзитет

КАНАДА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

„ВАНИЈЕ“
КАНАДСКА
ПОСТДИПЛОМСКА
СТИПЕНДИЈА
Институци а: Влада Канаде
За кога: Вани е“ канадска
постдипломска стипенди а
намењена е свим студентима
(домаћим и међународним) ко и
желе да студира у на докторским
студи ама у Канади
Износ: $50,000 годишње,
максимално 3 године
Критери ум:
1. Академски успех
2. Истраживачки потенци ал
3. Лидерске способности
4. Номинаци а канадског
универзитета на ко ем студент
жели да студира
5. Области: инжењерство, природне
науке, друштвене науке, медицина
Када се при авити: до новембра

МЕЂУНАРОДНА
СТУДИЈСКА
СТИПЕНДИЈА
„ЛЕСТЕР Б.
ПИРСОН“
Институци а: Универзитет у
Торонту
За кога: Стипенди а „Лестер Б.
Пирсон“ е намењена
међународним студентима ко и
желе да студира у на основним
студи ама било ког студи ског
програма на Универзитету у
Торонту
Обухвата: Стипенди а покрива
комплетне трошкове четири
године студи а (школарина, књиге
и литература, инцидентални
трошкови и смешта у дому)
Критери ум:
1. Тренутно у последњо години
средње школе или сте завршили
средњу школу не пре уна
претходне године за при аву за
следећу годину
2. Студенти ко и већ студира у и
студенти ко и ће започети студи е у
ануару неће бити узети у
разматрање
Када се при авити: до 15. ануара

ПОСТДИПЛОМСКА
СТИПЕНДИЈА
ПРОВИНЦИЈЕ
ОНТАРИО
Институци а: Провинци а
Онтарио
За кога: Постдипломска
стипенди а провинци е Онтарио
намењена е студентима ко е желе
да студира у на мастер или
докторским студи ама на
универзитетима у провинци и
Онтарио
Износ: зависи од бро а семестара у
академско години - $10,000 за два
узастопна семестра, $15,000 за три
узастопна семестра

Критери ум: Бићете уписани у
студи ски програм едног од
следећих универзитета:
Универзитет Брок, Универзитет
Карлтон, Универзитет у Гуелфу,
Ле кхед Универзитет, Лорентиан
Универзитет, Универзитет
Мекмастер, Универзитет
Ниписинг,Универзитет ОКАД,
УОИТ, Универзитет у Отави,
Универзитет Квинс, Универзитет
Ра ерсон, Универзитет у Торонту,
Универзитет Трент, Универзитет у
Вотерлуу, Универзитет Вестерн,
Вилфрид Лори е Универзитет,
Универзитет у Виндзору,
Универзитет Јорк
Када се при авити: при аве се
отвара у у октобру, рокови зависе
од Универзитета

МЕЂУНАРОДНА
УЛАЗНА
СТУДИЈСКА
СТИПЕНДИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У
ВОТЕРЛУУ
Институци а: Универзитет у
Вотерлуу
За кога: Међународна улазна
студи ска стипенди а Универзитета
у Вотерлуу е намењена
међународним студентима ко и су
примљени у неки од студи ских
програма основних студи а на
Универзитету у Вотерлуу
Износ: $10,000
Критери ум:
1. Академски успех
2. Резултати са „Еуклидовог
математичког такмичења“ (за
студенте математике)
Када се при авити: Нема при аве,
аутоматски се улази у разматрање
уколико сте примљени са
резултатом од 90 поена или више.

ВЕЛИКЕ УЛАЗНЕ
СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА
МАКГИЛ
Институци а: Универзитет Макгил
За кога: Велике улазне стипенди е
Универзитета Макгил намењене су
студентима (домаћим и
међународним) ко и желе да
студира у на основним студи ама
на Универзитету
Износ: $3,000, $5,000 или $10,000
(уз могућност обнављања 3 или 4
године на основу студи ског
успеха)
Критери ум:
1. Одличан успех (минимално) у
претходне две године средње
школе
2. Приказане изванредне лидерске
способности у школи или
ваншколским активностима
Када се при авити: до 21. ануара

МЕЂУНАРОДНА
УЛАЗНА
СТИПЕНДИЈА
ДИСТИНКЦИЈЕ
Институци а: Универзитет Јорк
За кога: Међународна улазна
стипенди а дистинкци е
Универзитета Јорк е намењена
страним студентима ко и почињу
са основним студи ама на било ком
студи ском смеру Универзитета
Јорк. Додељу у се три овакве
стипенди е годишње.
Износ: $140,000 ($35,000 пута 4
године). Стипенди а се обнавља
високим академским успехом
Критери ум:
1. При авили сте се за студи е не
више од две године након
завршетка средње школе
2. Одличан академски успех
3. Приказане лидерске способности
у за едници или изванредне
способности у уметности, спорту
или другим областима
индивидуалног успеха
4. Номинаци а од стране средње
школе (школа може номиновати
само едног ученика)
Када се при авити: до фебруара

МЕЂУНАРОДНА
НАГРАДА ЗА
ШКОЛАРИНУ
Институци а: Универзитет у
Британско Колумби и
За кога: Међународна награда за
школарину е намењена
међународним студентима ко и су
примљени на мастер или
докторске студи ске програме
Универзитета у Британско
Колумби и
Износ: до $3,200 годишње
Критери ум:
1. Уписани сте у едан од
постдипломских програма за ко е
се може добити ова стипенди а
2. Одличан академски успех
3. Студенти ко и има у другу врсту
стипендирања (на пример од
стране државе из ко е студент
долази или других извора) неће
бити узети у разматрање
Када се при авити: Нема при аве,
аутоматски сте узети у разматрање
уколико сте примљени на едан од
постдипломских програма за ко и
се може добити ова стипенди а

ПРИНЦИПАЛ
МЕЂУНАРОДНА
ДОКТОРСКА
НАГРАДА (ПИДА)
Институци а: Универзитет Квинс
За кога: Принципал међународна
докторска награда (ПИДА)
Универзитета Квинс намењена е
као финанси ска помоћ студентима
из иностранства ко и се упису у као
редовни студенти докторских
студи а у следећим студи ским
програмима: истори а уметности,
културолошке студи е, енглески,
економи а, студи е животне
средине, француски, географи а,
истори а, филозофи а, политичке
науке, социологи а
Износ: $7,000 годишње уз
могућност обнављања до три пута
Критери ум:
1. Имате изванредан академски
успех
2. Уписани сте у едан од горе
наведених студи ских програма
Када се при авити: Нема при аве,
аутоматски сте у конкуренци и
након уписа у едан од наведених
студи ских програма

КОНОТ
МЕЂУНАРОДНА
СТИПЕНДИЈА ЗА
ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Универзитет у
Торонту
За кога: Конот међународна
стипенди а за докторске студи е на
Универзитету у Торонту намењена
е студентима при ављеним за
редовне докторске студи е на
Универзитету
Износ: неодређен, у зависности
колико е студенту потребно да
покри е све трошкове ко е му не
покрива Универзитет. Могуће е
обнављање стипенди е сваке
године, уколико студент одржава
просек А- и показу е напредак ка
завршетку студи ског програма
Критери ум: Понуђена Вам е или
сте у процесу доби ање понуде за
упис на редовни програм
докторских студи а, са одређеним
основним пакетом помоћи
студи ског програма, за септембар
следеће академске године.
Када се при авити: Рокови зависе
од студи ског програма

МЕЂУНАРОДНА
МАСТЕР НАГРАДА
ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Институци а: Универзитет у
Вотерлуу
За кога: Међународна мастер
награда екселенци е Универзитета
у Вотерлуу намењена е
студентима ко и започињу студи е
на неком од мастер студи ских
програма на Универзитету у
Вотерлуу
Износ: $2,500 семестрално
(максимално 5 семестара)
Критери ум:
1. Међународни сте студент са
важећом студентском дозволом за
студирање у Канади
2. Предност се да е студентима у
истраживачким програмима
3. Студент мора да испуни академске
услове постављене од стране
факултета
4. Нисте спозорисани од стране
државе
Када се при авити: Нема при аве,
аутоматски сте у избору уколико
сте примљени на едан од мастер
студи ских програма Универзитета
у Вотерлуу.

„СЕНТЕНАРИ“
СТИПЕНДИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У
АЛБЕРТИ
Институци а: Универзитет у
Алберти
За кога: „Сентенари“ стипенди а
Универзитета у Алберти намењена
е међународним студентима ко и
намерава у да крену са основним
студи ама на Универзитету у
Алберти
Износ: неодређен, укупно више од
$20,000; исплата у четири рате
(године)
Критери ум:
1. Поседу ете студентску дозволу за
студирање у Канади
2. Изузетни академски успех
3. Изражени и демонстрирани
лидерски квалитети
4. Имате уписни скор од 80% или
више
Када се при авити: до 11.
децембра

КИНА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈА
КИНЕСКЕ ВЛАДЕBILATERAL
PROGRAM
За кога: Стипенди а е намењена
како студентима основних студи а,
тако и студентима постдипломских
студи а. Сви програми на основним
студи ама су на кинеском езику,
док за постдипломске студи е
посто е програми на енглеском и
кинеском
Критери ум:
1. Студент мора поседовати диплому
средње школе и бити млађи од 25
уколико се при ављу е на основне
студи е
2. Мора поседовати диплому са
основних студи а и бити млађи од
35 уколико се при ављу ена мастер
студи е
3. Мора поседовати диплому са
мастер студи а и бити млађи од 40
уколико се при ављу е надокторске
студи е
Када се при авити: Конкурс за ову
стипенди у се об ављу е на wеб
са ту Министарства просвете,
науке и технолошког разво а
Републике Срби е између ануара и
априла

Потребна документаци а (у два
примерка):
1. Апликациони формулар
(попуњава се онла н и потребно га
е одштампати након попуњавања)
2. Оверена фотокопи а претходно
стечене дипломе или потврда о
очекиваном датуму дипломирања
3. Тракскрипт оцена (на кинеском
или енглеском, или уз приложен
оверен превод)
4. План студирања или предлог
истраживања (на кинеском или
енглеском)
5. Два писма препоруке (на кинеском
или енглеском)
6. Потврда о здравственом стању
(Forgeiner Physical Examination)фотокопи а (попуњена на
енглеском езику)
7. Позивно писмо жељеног
универзитета (ни е обавезно)
8. Копи а HSK сертификата
(сертификат о знању кинеског
езика) (ни е обавезан)
Процес аплицирања;
Први корак: контактирати жељени
универзитет за доби ање позивног
писма (pre-admission letter). Ова корак
ни е обавезан, али повећава шансе за
доби ање стипенди е
Други корак: Попунити онла н при аву
Трећи корак: Одштампати при авни
формулар и послати га за едно са
осталом документаци ом
Министарству просвете науке и
технолошког разво а Републике
Срби е

СТИПЕНДИЈА
КИНЕСКЕ ВЛАДЕCHINESE
UNIVERSITY
PROGRAM
За кога: За студенте
постдипломских студи а
Обухвата: Школарину, смешта ,
месечни џепарац (3,000 RMB за
мастер студи е и 3,500 за докторске
студи е) и здравствено осигурање
Критери ум:
1. Студент мора поседовати диплому
са основних студи а и бити млађи
од 35 уколико се при ављу ена
мастер студи е
2. Мора поседовати диплому са
мастер студи а и бити млађи од 40
уколико се при ављу е надокторске
студи е
Када се при авити: При ава за ову
стипенди у се врши преко
универзитета на ко ем кандидат
жели студирати. Конкурс се
об ављу е сваке године између
ануара и априла. Потребно е
контактирати жељени универзитет
за детаљни е информаци е о
датуму об ављивања конкурса и
року за при аву

Потребна документаци а (у два
примерка):
1. Апликациони формулар
(попуњава се онла н и потребно га
е одштампати након попуњавања)
2. Оверена фотокопи а претходно
стечене дипломе или потврда о
очекиваном датуму дипломирања
3. Тракскрипт оцена (на кинеском
или енглеском, или уз приложен
оверен превод)
4. План студирања или предлог
истраживања (на кинеском или
енглеском)
5. Два писма препоруке (на кинеском
или енглеском)
6. Потврда о здравственом стању
(Forgeiner Physical Examination)фотокопи а (попуњена на
енглеском езику)
7. Позивно писмо жељеног
универзитета (ни е обавезно)
8. Копи а HSK сертификата
(сертификат о знању кинеског
езика) (ни е обавезан)
Процес аплицирања;
Први корак: При ава на жељени
универзитет
Други корак: Попунити онла н при аву
за стипенди у
Трећи корак: Одштампану при аву као
и осталу потребну документаци у
пошаљите на адресу жељеног
универзитета пре истека рока

Листу 289 универзитета за ко е се
додељу е стипенди а као и програме
ко е они нуде можете наћи на
следећем линку
http://www.csc.edu.cn/studyinchina или
http://www.campuschina.org

СТИПЕНДИЈА
МИНИСТАРСТВА
НР КИНЕ
За кога: Стипенди е се односе на
мастер студи е у тра ању 2-3 године
и докторске студи е у тра ању од 3
године искључиво за програме на
енглеском езику
Обухвата: Школарину, књиге,
смешта , Месечни џепарац у
износу од 36,000 RMB годишње за
студенте мастер студи а и 42, 000
RMB годишње за студенте
докторских студи а, здравствено
осигурање, повратну авионску
карту
Критери ум:
1. Кандидат мора бити држављанин
земље у разво у, изузев Народне
Републике Кине, и млађи од 45
година
2. Бити доброг физичког и менталног
здравља, уз поседовање лекарског
уверења овереног улокално
здравствено установи
Када се при авити: Економско и
трговинско одељење Амбасаде
Народне Републике Кине у земљи
кандидата отвара конкурс сваке
године, на касни е до 31. ма а
текуће године

Потребна документаци а (на
кинеском или енглеском):
1. Апликациони формулар
(попуњава се онла н и потребно га
е одштампати након попуњавања)
2. Фотокопи а последње дипломе
3. Фотокопи а транскрипта оцена
4. План студирања или предлог за
истраживање. Кандидат такође
мора послати сво у радну
биографи у са наведеном
истори ом образовања као и
радним искуством након средње
школе
5. Два писма препоруке, од
послодавца као и од образовне
институци е
6. Потврда о здравственом стању
(Forgeiner Physical Examination)фотокопи а (попуњена на
енглеском езику)
7. Фотокопи а сертификата о знању
езика
8. Фотокопи а пасоша

Offline при ава:
1. Кандидат треба да обезбеди
препоруку и одобрење релевантне
институци е у сво о матично земљи
односно Министарства просвете,
науке и технолошког разво а
Републике Срби е. Након тога,
кандидат ће се при авити на конкурс у
складу са инструкци ама поменуте
институци е
2. У случа у да се канидат може
при авити директно амбасади НР
Кине, потребно е да кандидат
прибави писмо препоруке
Министарства просвете, науке и
технолошког разво а Републике
Срби е ко е ће самостално послати
амбасади НР Кине уз осталу
документаци у. Контакт свих
Економско трговинских одељења при
амбасади НР Кине можете наћи на
следећем линку http://www.chinaaibo.cn
Кандидат може изабрати едну област
студирања и 3 универзитета од 26
ко и су понуђени овим програмом, и
биће распоређен сходно расположивим
капацитетима на изабраним
универзитетима

EAST CHINA
NORMAL
UNIVERSITY
SHANGHAI
GOVERNMENT
SCHOLARSHIP
За кога: За студенте ко и упису у
основне, мастер или докторске
студи е
Обухвата:
А категори а: Школарину, смешта на
кампусу; здравствено осигурање и
месечни џепарац
Б категори а: школарину и
здравствено осигурање
Критери ум:
1. Кандидат не сме бити држављанин
НР Кине и мора бити доброг
здравственог стања
2. Кандидат мора бити млађи од 25
година (за основне студи е) или 35
година (за мастер) или 40 година
(за докторске студи е)
Када се при авити: до 15. уна

Потребна документаци а (на
кинеском или енглеском езику):
1. При авни формулар. Кандидати се
мора у при авирти путем онла н
при аве на са ту студентске службе
универзитета:
http://lxs.ecnu.edu.cn/application.php
као и на са ту Шанга ског савета за
стипенди е: www.study-Shangai.org
(код унивезитета за онла н при аву
е 10269), након попуњене при аве
потребно е исту одштампати
2. Последња диплома (оверена
фотокопи а): Кандитати ко и
тренутно студира у или раде
мора у поднети и потврду о
студирању односно потврду о
радном односу
3. Транскрипти оцена (оверена
фотокопи а)
4. План студирања односно
истразивања
5. Писма препоруке
6. Лекарско уверење (фотокопи у)
7. Сертификат знања езика
8. Уплата при авне таксе: 800 RMB.
(Потребно е уплатити током
онла н при аве преко са та
универзитета)
9. .Кандидати за докторске студи е
мора у приложити об ављен
научни рад, патент или други
истраживачки рад са претходних
студи а

CHINA UNIVERSITY
OF PETROLEUM
(BEIJING)
CONFUCIUS
INSTITUTES
SCHOLARSHIP
За кога: При аве су отворене за
студенте Конфучи ус Института,
предаваче кинеског езика у
иностранству, студенте кинеског
езика на универзитетима и особе
ко е су оствариле одличне
резултате на HSK тестовима.
Стипенди е могу бити у тра ању од
едног семестра или едне године
Обухвата: Школарину, смешта у
двокреветним собама, месечни
џепарац у износу од 2500 RMB и
здравствено осигурање

За при аву направите налог на са ту
Конфучи ус Института
(http://cis.chinese.cn), попуните онла н
образац при аве, и пошаљите
скенирану потребну документаци у

Критери ум:
1. За едногодишње стипенди е:
Кандидати мора у остварити
минималан резултат од 180 поена
на HSK тесту (Ниво 3), као и 60
поена на HSKK тесту (почетни
ниво). Уместо тога, кандидат мора
остварити минималан резултат од
180 поена на BCT (А) тесту, као и
минималних 180 поена на BCT
(Speaking) тесту
2. За едносеместралне стипенди е:
Кандидат не сме имати претходно
искуство студирања уКини, и уз то
мора остварити минималних 120
поена на HSK тесту (Ниво 2), као и
минималних 40 поена на HSKK
тесту (почетни ниво). Уместо тога,
кандидат мора остварити минимум
100 поена на BCT (А) тесту, као и
минималних 120 поена на BCT
(Speaking) тесту
Потребна документаци а:
1 . Онла н образац при аве
2. Прва страница пасоша
3. Резултати HSK и HSKK тестова
4. Оверена копи а последње дипломе
као и транскрипти оцена
5. Сертификати са такмичења у
кинеском езику
6. Предавачи кинеског езика мора у
поднети сертификате са сво их
матичних институци а

PEKING UNIVERSITY
(OVERSEAS
STUDENTS)
SCHOLARSHIP
За кога: За студенте основних,
мастер и докторских студи а на
програмима ко и су на кинеском
езику
Обухвата:
Пуна стипенди а обухвата трошкове
школарине, смешта а, месечног
џепарца и здравственог осигурања
Парци ална стипенди а обухвата
трошкове школарине
Критери ум: Кандидат мора
поседовати понуду Пекиншког
универзитета да започне сво е
студи е као страни студент, као и да
ни е прималац ни едне друге
стипенди е. Такође, студенти ко и
су се при авили на следеће
програме: professional degree
program, joint degree program, као и
студенти ко и су се при авили за
програме на енглеском езику, не
могу бити добитници ове
стипенди е
Тра ање стипенди е: Основне
студи е: 1 година; Мастер студи е:
2-3 године; Докторске студи е: 4
године

Процес при аве:
1. Посетите са т Пекиншког
универзитета за онла н при аву
(http://studyatpku.com), кликните на
Scholarship Application - New student,
попуните апликациони формулар
и кликните “submit”
2. Пошаљите захтев студентско
служби лично или путем поште
3. Листа кандидата ко и су остварили
право на стипенди у ће бити
об ављења на кра у процеса.
Добитници стипенди е биће у
обавези да учеству у у процесу
евалуаци е сваке године у априлу,
од чега ће зависити наставак
доби ања стипенди е у следећо
години
Када се при авити: од марта до
априла

SHANDONG
UNIVERSITY CCEED
SCHOLARSHIP
За кога: Стипенди а е намењена
студентима ко и желе да сво е
образовање наставе у области
project management-a.
Критери ум:
1. Кандидат не сме бити држављанин
НР Кине и мора бити доброг
здравља, стари и од 18 година
2. Кандидати мора у имати минимум
завршене основне студи е
3. Кандидати из Индонези е и Коре е
ће имати предност
Када се при авити: до 20. уна
Процес при аве: Кандидати се
мора у при авити на студи е преко
онла н платформе универзитета
попуњањавњем формулара и
слањем све потребне
документаци е. Линк за онла н
при аву: http://www.apply.sdu.edu.cn

Потребна документаци а (на
енглеском или кинеском езику):
1. При авни формулар за CCEED
стипенди у
2. Фотокопи а пасоша
3. Оверена диплома; Кандидати ко и
ош нису дипломирали мора у
послати потврду о студирању као и
потврду о очекиваном датуму
дипломирања
4. Транскрипт оцена
5. Два писма препоруке, потписана
од стране професора
6. Мотивационо писмо
7. Фотокопи а сертификата о знању
езика

МАЂАРСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

ПРОГРАМ
СТИПЕНДИЈА
ВИШЕГРАД
Институци а: Вишеградски фонд
За кога: За студи е ко и желе да
сво е мастер или пост-мастер
студи е да наставе у неко од В4
држава (Пољска, Чешка, Словени а
или Мађарска)
Износ: 1,500 еура по семестру за
трошкове студи е и 150-250 еура
месечно за трошкове живота
Критери ум:
1. Држављанство студента се мора
разликовати од државе у ко о
жели да настави сво е студи е и
стална адреса студента мора бити
на мање 150км удаљена од
институци е
2. Стипенди а не може бити
додељена студентима ко и су
основне студи е завршили у
Мађарско
Када се при авити: до 15. марта

СТИПЕНДИЈА
ХУНГАРИКУМ
За кога: Намењена (будућим)
српским студентима кои желе
уписати основне или мастер студие
на неком од универзитета на
територии Мађарске
Обухвата: Бесплатну школарину,
125 еура месечно за смешта или
бесплатан боравак у студентском
дому, 200 еура годишње за
здравствено осигурање, 130 еура
месечно за трошкове живота
Критери ум:
1. Студент не поседу е мађарско
држављанство
2. Да се жељени смер налази на листи
одобрених универзитета за ту
годину
Када се приавити: до 15. ануара

CEEPUS ПРОГРАМ
РАЗМЕНЕ
СТУДЕНАТА
Институци а: Национална
канцелари а CEEPUS Мађарске
За кога: Намењена студентима
ко и желе провести едан семестар
сво их студи а у Мађарско
Обухвата: 340€/месечно +
трошкови студирања
Критери ум:
1. На мање два завршена семестра
студи а пре при аве на размену
2. Држављанство студента се мора
разликовати од државе у ко о е
институци а где ће се одви ати
размена
Када се при авити: до 15. уна (за
зимски семестар); до 31. октобра
(за летњи семестар)

НЕМАЧКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

DAAD СТИПЕНДИЈА
ЗА СТУДЕНТЕ
ОСНОВНИХ И
МАСТЕР СТУДИЈА
Институци а: Немачка служба за
академску размену(Deutscher
Akademischer Austauschdienst DAAD)
За кога: Стипенди а е намењена
особама ко е су завршиле средњу
школу или гимнази у у Срби и и
желе да започну основне студи е у
Немачко , или су стекле диплому
основних студи а на неком од
Универзитета у Срби и и желе да
упишу мастер студи е на неком од
Универзитета у Немачко
Обухвата: 10,000-15,000 еура по
години студи а зависно од
програма на ко и сте уписани. За
основне студи е око 850 еура
месечно, за мастер студи е око
1,200 еура месечно. Здравствено
осигурање е покривено од стране
даваоца стипенди е и не улази у
месечни износ стипенди е

Критери ум:
1. Имате неке земље у или изван ЕУ /
ЕЕА
2. Имате (добићете) диплому стечену
ван Немачке, немате диплому у
Немачко и нисте добили никакво
претходно образовање у Немачко
3. При авили сте се за упис на
основне или мастер студи е на
жељеном Универзитету у Немачко
Неопходна документа за
аплицирање:
Потврда са немачког Универзитета
да сте успешно обавили процес
аплицирања и да сте примљени на
жељени програм основних или мастер
студи а
Биографи а
Мотивационо писмо
Транскрипт оцена из средње школе
(за основне академске студи е)
илитранскрипт оцена са основних
студи а (за мастер академске студи е)
преведене на немачки език и оверене
од стране судског тумача
Потврда о знању немачког езика
(на чешће ниво Б2 или Ц1 зависно од
студи ског програма, Test-DAF) или за
неке студи ске програме потврда о
знању енглеског езика (TOEFL или
IELTS)
Попуњена апликациона форма и
слање докумената преко DAAD
протала
Када се при авити: Између
10.октобра и 15.новембра

KONRADADENAUERSTIFTUNG
SCHOLARSHIPS IN
GERMANY FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS
Институци а: Фондаци а Конрад
Аденауер-Konrad- Adenauer-Stiftung
За кога: Стипенди а е намењена
студентима ко е су завршили
основне или мастер студи е у сво о
матично земљи са високим
просеком (у првих 10% у сво о
генераци и) и показу у
инетерсовање за политику и разво
демократи е и цивилног друштва
Обухвата: ко 13,500 еура по
години студи а (1,100 еура
месечно). Стипенди а тра е две
године али са могућношћу
продужетка. Здравствено
осигурање е покривено од стране
даваоца стипенди е и не улази у
месечни износ стипенди е

Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА
2. При авили сте се за упис на
магистарски или докторски
програм на неком од Универзитета
у Немачко
3. Испуњавате специфичне захтеве
за при ем на дати програм на ко и
сте се при авили
4. Млађи сте од 30 година
5. Да сте били активни у невладином
сектору и омладинским
организаци ама и укључени у
промовисање иде е демократи е и
разво а цивилног друштва
Неопходна документа за
аплицирање:
Потврда ѕа немачког Универзитета
да сте успешно обавили процес
аплицирања и да сте примљени на
жељени програм мастер или
докторских студи а
Потврда о знању немачког езика
(на чешће ниво Б2 или Ц1 зависно од
студи ског програма, Test-DAF)
Биографи а
Мотивационо писмо
Апликаци а се може обавити у
државама ко е е Фондаци а одабрала
да буду центри аплицирања у текућо
години а те државе се мења у сваке
године или директно у канцелари и
фондаци е у више градова у Немачко
Када се при авити: до 15. ула

HEINRICH BOLL
SCHOLARSHIPS IN
GERMANY FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS
Институци а: Фондаци а Ха нрих
Бел- Heinrich Boll- Stiftung
За кога: Стипенди а е намењена
студентима ко е су завршили
основне или мастер студи е у сво о
матично земљи са високим
просеком (у првих 10% у сво о
генераци и) и желе да ураде мастер
или докторске студи е у Немачко
Обухвата: Око 850 еура месечно за
мастер студи е и око 1.200 еура
месечно за докторске студи е.
Стипенди а тра е три године.
Здравствено осигурање е
покривено од стране даваоца
стипенди е и не улази у месечни
износ стипенди е
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА
2. При авили сте се за упис на
магистарски или докторски
програм на неком од Универзитета
у Немачко
3. Млађи сте од 30 година
Када се при авити: до 1. марта

GOETHE GOES
GLOBAL
SCHOLARSHIPS
Институци а: Универзитет Јохан
Волфганг Гете у Франкфурту
За кога: Намењена е студентима
ко е су завршили основне студи е у
сво о матично земљи са високим
просеком (у првих 10% у сво о
генераци и) и примљени су на
мастер студи е на Гетеовом
Универзитету
Обухвата: Око 900 еура месечно.
Стипенди а тра е две године.
Здравствено осигурање е
покривено од стране даваоца
стипенди е и не улази у месечни
износ стипенди е
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА
2. Примљени сте на неки од мастер
студи ских програма на Гетеовом
Универзитету у Франкфурту

DEUTSCHLANDSTIP
ENDIUM

Неопходна документа за
аплицирање:
Транскрипт оцена са основих студи а
преведене на немачки език и оверене
од стране судског тумача
Потврда о знању немачког езика
(на чешће ниво Б2 или Ц1 зависно
одстуди ског програма, Test-DAF) или
за неке студи ске програме потврда о
знању енглеског езика (TOEFL или
IELTS)
Биографи а
Мотивационо писмо
Апликаци а за ову стипенди у иде
преко „uni assist“ на са ту Гетеовог
Универзитета или за едно са
апликационим документима за мастер
програм директно у студентско
канцелари и жељеног факултета у
оквиру Гетеовог Универзитета
Када се при авити: до 20. ануара
за летњи семестар и 20. уна за
зимски семестар

Институци а: Влада Савезне
Републике Немачке
За кога: Стипенди а е намењена
изузетним ђацима ко и су
завршили средњу школу или
гимнази у у Срби и и желе да
започну основне студи е у
Немачко
Обухвата: 300 еура месечно.
Стипенди а се може продужити на
три године. Здравствено
осигурање и смешта су покривени
од стране даваоца стипенди е
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА
2. Испуњавате специфичне захтеве
за при ем на дати програм на ко и
сте се при авили
Неопходна документа за
аплицирање:
Биографи а и мотивационо писмо
Транскрипт оцена са основних
студи а преведене на немачки език и
оверене од стране судског тумача
Потврда о знању немачког езика
Када се при авити: током целе
године

HELMUT SCHMIDT
PROGRAMME

КУРТ ХАНСЕН
СТИПЕНДИЈА

Институци а: Немачки савезни
уред за иностранепослове
За кога: Стипенди а е намењена
за студенте ко и су завршили
основне студи е и ко и желе да
упису мастер студи е у области
друштвених и политичких наука,
права и економи е
Обухвата: Доби ање пуне
стипенди е значи да ће сви
трошкови бити покривени. На
месечном нивоу то износи 850
еура у шта се укључу е здравствено
осигурање, месечна кири а и
бесплатан курс немачког езика
Неопходна документа за
аплицирање:
Попуњен DAAD образац за студи ске
стипенди е. Образац мора да буде
попуњен електронским путем и ручно
потписан
Мотивационо писмо и CV са ручним
потписом и датумом
Копи а дипломе основних студи а са
транскриптом и об ашњењем система
оцењивања у Срби и
Сертификат знања енглеског или
немачког езика
Писмо препоруке од професора или
послодавца
Када се при авити: до 31. ула

Институци а: Баyер Фондаци а за
науку и образовање
За кога: Стипенди а е намењена
онима ко и студирали биологи у и
хеми у на мастер програму и хоће
да упишу постдипломске студи е
Обухвата: Стипенди а покрива све
животне и путне трошкове и
додатне трошкове за про екте до
износа од 20,000 еура. Тра ање
програма е од 2 – 12 месеци
Неопходна документа за
аплицирање:
Слика потенци алног стипендисте
Препис оцена
Биогафи а
Мора се предати истраживачки рад
на иновативно теми везано за
биологи у или хеми у
Када се при авити: зависи од
факултета

МЕРИТ
СТИПЕНДИЈА НА
ХАМБУРГ
УНИВЕРЗИТЕТУ
Институци а: Универзитет
Хамбург
За кога: Стипенди а е намењена
за студенте основних, мастер или
постдипломских студи а у било ком
смеру и ко и активно учеству у у
разним друштвеним
активностима. Могу се при авити
само они ко и похађа у студи е на
универзитету и тамо су већ 2
семестра
Износ: Стипенди а износи на
месечном нивоу максимум 850
еура, а за индивидуалне про екте
за постдипломских студи а може се
добити и 1,000 еура месечно.
Мерит стипенди а важи за само 2
семестра у тра ању од 12 месеци

Неопходна документа за
аплицирање:
Доказ учешћа у друштвеним
активностима или волонтирањима
Евиденци а академског успеха:
мастер и постдипломски студенти
мора у да пошаљу сво у диплому као
доказ успешно завршених студи а
Биографи а
Мотивационо писмо
Писмо препоруке два професора
или асистената са Хамбург
Универзитета
Када се при авити: 15. април е
први рок за при аву на факултет, а
сви ко и су се при авили у овом
периоду могу се при авити за
стипенди у од 1. октобра. Други рок
е исте године 15. октобар а
при ава за стипенди у е од 1.
априла наредне године

НОРВЕШКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

Нека вас мали бро стипенди а у
ово брошури не обесхрабри ер е
студирање у Норвешко потпуно
бесплатно
Основне студи е су на већим делом
на норвешком езику. С тим у вези
нема много стипенди а и размена
на нивоу основних студи а
Докторске студи е у Норвешко су
плаћене позици е, где се уговор
потпису е на углавном 3 године
или у неким случа евима 4 године
ако и преда ете на факултету.
Позици е се оглашава у на
са товима за тражење посла:
www.jobbnorge.no и www.finn.no

MOBILITY GRANT
FOR NORWEGIAN
LANGUAGE AND
LITERATURE
Институци а: Norwegian Agency for
International Cooperation and Quality
Enhancement in Higher Education
(Diku)
За кога: Стипенди а е намељена
мастер и студентима докторских
студи а ко и студира у норвешки на
универзитетима изван Норвешке и
изабрали су норвешки език као
главни. Средства се мора у
искористити на теренски рад у
Норвешко у вези са дисертаци ом
Обухвата: 2,000 НОК за путне
трошкове, 11,020 НОК месечно за
трошкове живота; стипенди у е
могуће добити за минималан
период од едног месеца,
амаксималан период од 3 месеца
Критери ум:
1. Припремљен опис про екта
2. Писмо препоруке од едног
професора са матичног
универзитета
3. Позивно писмо од стране
норвешке институци е за високо
образовање
Када се при авити: до 15. априла

РУСИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИJЕ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА
ЗА СТУДЕНТЕ
ОСНОВНИХ, МАСТЕР И
ДОКТОРСКИХ СТУДИJА

Институци а: Министарство
високог образовања и науке Руси е
и Росотрудничество (Руски центар
за науку и културу у Срби и)
За кога: Стипенди а е намењена
за држављане Републике Срби е,
Руске Федераци е и за грађане
бивших Сов етских република ко и
стално живе у Срби и (више од 3
године и ко и има у сва неопходна
документа)
Обухвата: Од 1,300 рубаља па
навише (у зависности од региона и
одређеног факултета) без обзира
на академски успех. Студенти има у
могућост да буду смештени у
студентском дому
Језик: руски
Страни држављани ко и не влада у
добро руским езиком има у право на
обуку на припремним одељењима или
припремним факултетима у периоду
од годину дана
Када се при авити: до 1. марта

Неопходна документа за
при аву: Кандидати треба да
користе електронску форму
аплицирања на са ту
(http://russia.study) и приложе у
скенирано форми уз електронску
при аву следећа документа
1. Попуњена анкета-при ава, са
приложеном фотографи ом у бо и
2. Копи а прве стране пасоша; Пасош
треба да важи на мање 1,5 годину
од момента потенци алног
издавања визе за студирање у
Руси и
3. Копи а лекарске потврде о
одсуству ХИВ инфекци е и болести
АИДС
4. Копи а документа из медицинске
установе земље пребивалишта
кандидата ко имсе потврђу е
одсуство медицинских
контраиндикаци а за школовање у
Руско Федераци и (у Срби и
потврда се изда е од стране лекара
опште праксе надлежног Дома
здравља на основу систематског
прегледа или у Дому здравља
„Медицина рада“) ;
5. Копи а документа о образовању и
додатак са оценама уз диплому
6. Копи а уверења о положеним
испитима (оцене), ако кандидат
ош ни е завршиостудирање
Сва документа мора у бити преведена
на руски език и оверена од стране
судског тумача

СТИПЕНДИЈА
ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ МСП
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

Институци а: Дипломатска
академи а МСП Руске Федераци е
За кога: Стипенди а е намењена
за особе ко е су завршиле основне
студи е
Износ: 3,500 рубаља
Језик: руски
Критери ум:
1. Студент мора бити држављанин
Републике Срби е или било ко е
друге земље осим Руси е
2. Стечена диплома основних студи а
Када се при авити: до 30. уна
Због специфике комуникационих канала
Дипломатске Академи е савету е
секонсултаци а у МСП Р. Срби е ради
придоби ања више информаци а о
школовању

СТИПЕНДИЈА
ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ МСП
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Дипломатска
академи а МСП Руске Федераци е
За кога: Стипенди а е намењена
за особе ко е су завршиле
средњошколско школовање
Износ: 1,500 рубаља
Језик: руски
Критери ум:
1. Студент не сме имати
држављанство Руске Федераци е
2. Потврда о похађању образовне
установе у том тренутку
Када се при авити: до 30. уна
Због специфике комуникационих канала
Дипломатске Академи е савету е се
консултаци а у МСП Р. Срби е ради
придоби ања више информаци а о
школовању

СТИПЕНДИЈА У
SKOLTECH
Институци а: Skolkovo Institute of
Science and Technology (Skoltech)
За кога: Стипенди а е намењена
за основне и мастер студи е
Обухвата:
1. Карту у едном правцу за Москву
(само за прву годину)
2. Стипенди у од 40,000 РУБ за мастер
студенте, 75,000 рубаља за
докторске студенте. Уколико
студент покаже успех током
студирања оствару е могућност на
повећање стипенди е (50,000
рубаља, 105,000 рубаља редом за
мастер и докторске)
3. Покривене све трошкове везане за
продужетак визе
4. Бесплатно школовање на Skoltech
5. Приватно здравствено осигурање
6. Право на Skoltech студентски дом (у
овом случа у од стипенди е се
одби а 12,000 рубаља)
Критери ум: Студент не сме имати
држављанство Руске Федераци е
Када се при авити: за мастер
студи е до 16. ула; за докторске
студи е до 22. ула

Skoltech нуди двогодишње мастер
нуди двогодишње мастер студи е (120
ESPB) и четворогодишње докторске
студи е (240 ESPB). Студи ски програми
су следећи:
Мастер студи е:
Advanced Manufacturing Technologies
Data Science
Energy Systems
Information Science and Technology
Life Sciences
Mathematical and Theoretical Physics
Materials Science
Photonics and Quantum Materials
Space and Engineering Systems
Petroleum Engineering
Докторске студи е:
Mathematics and Mechanics
Physics
Materials Science and Engineering
Life Sciences
Computational and Data Science and
Engineering
Engineering Systems
Petroleum Engineering

СТИПЕНДИЈА МГИМО
УНИВЕРЗИТЕТА МСП
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ И
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Министарство
спољних послова Руске
Федераци е додељу е по 2 буџетска
места грађанима Срби е за
основне и мастер студи е
За кога: Стипенди а е намењена
за особе ко е су завршиле
средњошколско школовање/
основно академско образовање
Износ: 2,200 рубаља
Језик: руски
Критери ум: Студент не сме имати
држављанство Руске Федераци е
Када се при авити: до 15. ула (за
основне студи е); до 10. августа (за
мастер студи е)

Неопходна документа за
при аву:
1. Идентификациони документ:
сенирана или фотографисана прва
страница пасоша + оверени
превод прве странице пасоша
2. Документ о стеченом образовању
са прилогом, где су назначени
предмети и завршне оцене +
нотарско оверени преводи
3. Медицинска документа
4. Електронска фотографи а
5. Положите при емне тестове на
руском и страном езику
Документа мора у бити послата
електронским путем у скенирано
форми

СЈЕДИЊЕНЕ
АМЕРИЧКЕ
ДРЖАВЕ
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Генерално, без обзира на избор
смера, па чак и факултета, цене
студи а су у просеку неупоредиво
више него у Европи. Годишњи
трошкови похађања на нижег ранга
undergraduate институци е,
community college(еквивалент у
Срби и е виша школа), просечно
износи, у зависности од државе,
$7,000 - $26,000. Са растом ранга и
класе образовне институци е у
Америци расте и цена. Сходно томе,
просечна цена државног
универзитета на годишњем нивоу
износи $40,940, док приватни
универзитети и колеџи годишње
наплаћу у око $50,900.
Одређени амерички универзитети
могу у потпуности финансирати
ваше целокупне студи е кроз сво
буџет предвиђен за финансирање
интернационалних студената.
Државна и федерална помоћ не
посто и за интернационалне
студенте, тако да сте у потпуности
ослоњени на помоћ универзитета,
т . институционалне фондове.

Амерички образовни систем
стипенди е класифику е у више
врста и дели их по различитим
критери умима у процесу
финанси ске помоћи (financial aid).
Посто е четири врсте стипенди а:
Merit scholarship - класична
стипенди а као награда за
одређени академски успех попут
високог просека у средњо сколи
или високог SAT/ACT резултата и
често су ако лимитиране у
расположивом бро у,
финанси ском капацитету и
има у рестрикци е везане за
држављанство
Институционална стипенди а
(grant) ко а се на чешће додељу е
у односу на ваше исказане
финанси ске потребе
(demonstrated financial need).
На лакша за доби ање
Private loan - стипенди а у виду
приватног за ма; ниски су
критери уми за доби ање ове
стипенди е али често оставе
студента у великом
финанси ском губитку након
завршетка студи а
Institutional loan - за ам од
факултета; ово е на боља опци а
за финансирање студи а ер не
мора да се отплати по завршетку
студи а, покрива
комплетанпериод студи а и
захтева на мању количину
умешаности у процес доби ања

Генерално ћете увек желети да
будете прималац институционалне
помоћи (grant) из простог разлога
што вас на мање обавезу е а
на више вам пружа. Процес
доби ања институционалне помоћи
е искључиво везан за степен ваше
финанси ске потребе (demonstrated
financial need) ко у ви лично
при ављу ете у вашо апликаци и
(financial aid application) ко у
попуњавате уз вашу главну
апликаци у на факултет. На важни и
део вашег пута до финансирања
студи а есте да искључиво
аплицирате на факултете ко е су
институционално посвећени да
покри у 100% исказане финанси ске
потребе примљеним студентима
(100% financial aid commitment), ер
само ти факултети има у буџете ко и
могу да покри у такве цифре.
Важно е ош напоменути да посто е
два начина на ко и гледа у на
апликате ко има е потребна
финанси ска помоћ – need aware and
need blind.

Need aware значи да ће
приликом процеса апликаци е
ваша финанси ска ситуаци а
бити узета у обзир као фактор
ко и ће одлучити да ли ћете бити
примљени или не. Дакле, вазно
е напоменути да ово генерално
важи само уколико нисте у врху
апликаната него сте у доњих
30%. Чак и код институци а ко е
кажу да ће покрити 100%
исказане финанси ске потребе
могу посто ати одређени услови
ко и могу да комплику у ствари.
Need blind не узима у обзир
вашу финанси ску ситуаци у као
фактор за при ем на студи е. Ове
институци е ће гледати
искључиво на оцене, резултат на
SAT/ACT, ваншколске
активности, итд. и уколико вас
прими, обезбедити 100%
исказане финанси ске потребе
Уколико вам е потребна комплетна
финанси ска помоћ и желите да
будете сигурни у то да ћете да е
доби ете ако будете примљени,
морате да аплицирате на need blind
100% international student financial aid
факултете. Ових институци а у
Америци има ако мало и има у веома
високе критери уме за упис, тако да
будите сигурни да оквирно
испуњавате критери уме у смислу
просека и ACT/SAT нивоа, али вам
само они пружа у реалистичан
концепт да доби ете сво у шансу.

У питању су следећи универзитети/
колеџи:
1. Amherst College
2. Barnard College
3. Boston College
4. Bowdoin College
5. Brown University
6. California Institute of Technology
(Caltech)
7. Claremont McKenna College
8. Columbia University
9. Cooper Union for the Advancement of
Science and Art
10. Cornell University
11. Cedarville University
12. Dartmouth College
13. Davidson College
14. Duke College
15. Emory University
16. Franklin W. Olin College of
Engineering
17. Georgetown University
18. Grinnell College
19. Hamilton College
20. Harvard University
21. Harvey Mudd College
22. Haverford College
23. John Hopkins University
24. Kenyon College
25. Lehigh University
26. Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
27. Middlebury College
28. Northeastern University
29. Nortwestern University
30. Pomona College

31. Princeton University
32. Rice College
33. Salem College
34. Soka University of America
35. St. Olaf's College
36. Stanford University
37. Swarthmore University
38. Thomas Aquinas College
39. Trinity University
40. Tufts University
41. University of Chicago
42. University of North Carolina and
Chapel Hill
43. University of Notre Dame
44. University of Pennsylvania
45. University of Richmond
46. University of Rochester
47. University of Southern California
48. University of Virginia
49. Vanderbilt University
50. Vassar College
51. Washington University in Saint Louis
52. Wellesley College
54. Williams College
55. Yale University
Jако е важно напоменути и то да е
неопходно да ви лично одржавате
контакт са financial aid department
сваке институци е ко у желите да
похађате. На кра у кра ева, сваки од
ових колеџа/универзитета е
приватни, па е тако сваки
уникатан, поготово у односу на
интернационалне студенте и
њихово стипендирање.

МАСТЕР И
ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ
Генерално гледано, мастер (graduate
school) и докторске (post-graduate
programs) студи е ретко када нуде неки
стандардизован приступ
финансирању ко и имамо код
основних студи а. Ове студи е се
углавном финансира у кроз приватни
кредит.

СТИПЕНДИЈА
FULBRIGHT
FOREIGN STUDENT
PROGRAM
Институци а: Стипенди у нуди
Министарство спољашњих
послова САД
За кога: Стипенди а е намењена
за студенте постдипломских
студи а
Критери ум:
1. Стипендисти мора у да буду
држављани државе Републике
Срби е
2. Особа мора да има висок ниво
знања Енглеског езика, а
селектовани кандидати мора у
положити TOEFL тест
3. Кандидати мора у бити подобни за
Ј – 1 визу ко а захтева да се
добитник врати у Срби у минимум
две године по завршетку периода у
ком е добио стипенди у
4. Кандидатима из Срби е ко и већ
студира у у Америци ни е
омогућено да доби у ову
стипенди у. Такође ни е омогућено
за кандидате ко и траже стално
боравиште у САД
Када се при авити: до кра а ма а
(рок варира из године у годину)

СЛОВЕНИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈА ЗА
ПОСТДИПЛОМСКЕ
СТУДИЈЕ,
ДРЖАВЉАНА
ДРЖАВА
ЗАПАДНОГ
БАЛКАНА У
СЛОВЕНИЈИ
Тим стипенди е: За мастер и
докторске студи е у области
природних наука, медицине и
технологи е
Обухвата: Стипенди а е у
износу од 700 еура месечно,
односно 8400 еура за 12 месеци
и исплаћу е се од едном
Када се при авити: до
септембра

БИЛАТЕРАЛНЕ
РАЗМЕНЕ
Институци а: Стипенди у нуди
CMEPIUS Центар Републике
Словени е за мобилност и
европске образовне и тренинг
програме
Тип стипенди е: За студентске и
истраживачке размене
1. Обухвата: Износ стипенди е е 300
еура месечно са бесплатним
смешта ем, основним
здравственим осигурањем и
субвенционисаном прехраном у
износу од 52,5 еура месечно
Када се при авити: до марта
(рокови варира у из године у
годину)

Школовање у Словени и е бесплатно за
држављане Срби е и из тог разлога не
посто и велики бро стипенди а.

ФРАНЦУСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈА
ФРАНЦУСКЕ
ВЛАДЕ
Институци а: Француски институт
у Срби и и Амбасада Француске
За кога: Са циљем да се повећа
бро српских студената у
Француско , Влада Француске нуди
ову стипенди у српским
студентима ко и желе да студира у
у Француско
Износ: Стипенди а износи 1,000
еура месечно у тра ању од 10
месеци
Критери ум:
1. Српско држављанство
2. Аплицирати за мастер или
докторат
3. Добро познавање француског
4. Критери ум старости: мастер до 30
године; докторат до 35 год.
старости
Када се при авити: од 9. новембра
до 15. марта

СТИПЕНДИЈА
ИЗВРСНОСТИ
”АЈФЕЛ” ЗА МАСТЕР
СТУДИЈЕ
Институци а: Француско
министарство за Европу и спољне
послове
За кога: Приоритет има у студенти
ко и долазе из земаља у разво у,
међу ко има е и Срби а
Износ: 1,181 еура месечно
Критери ум:
1. Изванредни резултати студирања
у претходном образовању
2. Аплицирати замастер студи е
3. Бити студент следећих области:
сви типови инжењерства,
економи е,менаџмента, права или
политичких наука
4. Немати ни едну другу француску
стипенди у
5. Немати француско држављанство
Када се при авити: почетком
године, на касни е до 11. ануара

СТИПЕНДИЈА
ИЗВРСНОСТИ
АЕФЕ
Институци а: Француско
министарство за Европу и спољне
послове
За кога: За ову стипенди у се могу
при авити сви будући студенти по
завршетку средње школе. Посто и
могућност да студент прима ову
стипенди у током свих пет година
школовања, од прве године
основних студи а до друге године
мастер студи а
Обухвата: Фиксни износ од 500
еура, плус стопа 1 од 222 еура и
стопа 2 од 685 еура на месечном
нивоу.
Критери ум:
1. Завршити средњу школу ван
француског школског система
2. Иматиодличануспехтокомсредње
школе
3. Након првог круга селекци е ко и
се врши на основу академских
критери ума,следи селекци а на
основу соци алних критери ума
(примања родитеља)
Када се при авити: до 31. марта

СТИПЕНДИЈА
”АЈФЕЛ” ЗА
ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ
Институци а: Француско
министарство спољних послова
За кога: За студенте докторских
студи а
Износ: 1,400 еура месечно, у
тра ању до 10 месеци
Критери ум:
1. Максимална старост: 35 година
2. Немати ни едну другу француску
стипенди у
3. Немати француско држављанство
4. Приоритетни су студенти
природних наука: биологи а,
хеми а, математика
5. Ни е неопходно знање француског
езика, већина програма су
наенглеском
Када се при авити: до 11. ануара

“CROUS”
СТИПЕНДИЈА
Институци а: Министарство
високог образовања
За кога: Студенте свих нивоа
студи а ко и су имали мање од 28
година у току почетка студи а, са
пасошем Француске или едне од
осталих држава ЕУ али и држава
ван ЕУ (ко и живе у Француско
минимум 2 године и ко и могу да
докажу одређен ниво интеграци е
у француско друштво).
Износ: у зависности од соци алних
критери ума износ може ићи од
1,009 до 5,551 еура годишње +
плаћена школарина
Критери ум:
1. Приходи родитеља
2. Бро браће и сестара (нарочито
оних ко и се такође школу у)
3. Удаљеност од породичног дома
Када се при авити: од средине
ануара до средине ма а

СТИПЕНДИЈА
“EXCELLENCEMAJOR”
Институци а: Агенци а за наставу
француског езика у иностранству
(AEFE) и француско Министарство
Европе и спољних послова
За кога: Матуранте француских
средњих школа/гимнази а у
државама изван Француске ко и
нема у француско држављанство
Обухвата: 500 еура годишње +
месечно 222 или 685 еура,
покривено здравствено осигурање
као и школарина за државне
факултете (у лимиту школарине до
5,000 еура годишње) у периоду од 5
година студи а (3 године основних
и 2 мастер студи а)
Критери ум:
1. Школски успех (одличан успех е
неопходан)
2. Породични приходи
Када се при авити: у току 4.
године средње школе

МЕЂУНАРОДНЕ
СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА XI
(PARIS - SUD)
Институци а: Универзитет Париз
11 (Париз - Југ)
За кога: За стране студенте
високог нивоа ко и желе да ураде
мастер или докторат на наведеном
универзитету
Износ: За мастер - 5,000 еУра
годишње уз могућност доби ања
стипенди е ош еданпут. За
докторат - 4,800 еУра максимум за
минимум 4 месеца рада у
лаборатори и универзитета уз
могућност доби ања стипенди е
ош 2 пута
Критери ум: Познавање езика
(француско или енглеског) на коме
се студира
Када се при авити: За докторске
студи е - током целе године; за
мастер студи е: до 1. ма а

EMILE BOUTMY
SCHOLARSHIP
Институци а: Sciences Po
универзитет
За кога: За студенте ван ЕУ ко и
желе да студира у (основне или
мастер студи е) на овом
универзитету
Износ: За основне студи е - у
распону од 3,000 до 12,300 еура; За
мастер студи е - или потпуно
ослобађање од школарине или по
5,000 еура годишње за трошкове
живота
Критери ум:
1. Не смете имати дуално
држављанство
2. Академски успех
3. Стипенди а не може да буде
комбинована са другим
стипенди ама
Када се при авити: до кра а
фебруара (за основне студи е); до 6.
децембра (за мастер студи е)

СТИПЕНДИЈА
ВИСОКЕ
НАЦИОНАЛНЕ
ШКОЛЕ ЛИОНА
(ENS DE LYON)
Институци а: Висока национална
школа Лиона
За кога: За стране студенте ко и
желе да упишу мастер 1 или 2 у
едно од друштвених наука у ово
институци и
Износ: 1,000 еура месечно током
12 месеци. Студент мастера 1 може
стипенди у да доби е и за мастер 2
Критери ум:
1. Немате више од 26 година
2. Имате диплому нижег нивоа
студи а признату од стране ове
институци е
3. Имате Ц1/Б2 из француског/
енглеског у зависности од мастера
и области
Када се при авити: до ануара

ХОЛАНДИЈА
БРОШУРА О
СТИПЕНДИЈАМА

ХОЛАНД
СТИПЕНДИЈА
Институци а: Холандско
Министарство Образовања,
Културе и Науке
За кога: Холандска стипенди а е
намењена међународним
студентима изван Европског
економског простора (ЕЕА) ко и
желе да студира у на основним или
мастер студи ама на
универзитетима у Холанди и.
Износ: Стипенди а износи 5,000
еура ко у ћете добити у прво
години студи а.
Критери ум:
1. Ваше држављанство е ван ЕЕА
2. При ављу ете се за диплому
основних или мастер студи а на
едно од холандских институци а
високог образовања
3. Испуњавате специфичне захтеве
институци е по вашем избору.
Можете их наћи на веб страници
институци е
4. Никада рани е нисте студирали у
образовно институци и у
Холанди и
Када се при авити: зависно од
универзитета - обично између 1.
фебруара и 1. ма а

ЛАЈДЕН
УНИВЕРЗИТЕТ
СТИПЕНДИЈА
ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Институци а: Ла ден
Универзитет
За кога: Стипенди а е отворена
за изванредне студенте ко и
нису из ЕУ / ЕЕА, а ко и
при ављу у за мастер програме
ко и се нуде на Универзитету у
Ла дену на следећим
факултетима: археологи а,
друштвене науке, медицина,
дипломати а и међународни
односи, право, соци ална
питања, науке, центар за
Афричке студи е, међународни
институт за Ази ске студи е
Износ: 10,000 еура школарине
или 15,000 еура школарине у
зависности од програма
Критери ум:
1. Изванредни резултати
студирања у претходном
образовању - завршили су у
првих 10% генераци е
2. Пасош ко и не припада у ЕУ / ЕЕА
Када се при авити: за програме
ко и почињу у фебруару, рок е 1.
октобар, а за програмеко и
почињу у септембру, рок е 1.
фебруар

УНИВЕРЗИТЕТ У
МАСТРИХТУ
ВИСОКО
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ
СТИПЕНДИЈЕ
Институци а: Универзитет у
Мастрихту (УМ)
За кога: Високо потенци алне
стипенди е се нуде талентованим
студентима изван ЕЕА за било ко и
УМ мастер програм или докторски
програм ко и се нуде на
Универзитету, осим за Школу
Бизниса и Економи е.
Износ: Стипенди а покрива
трошкове живота (12,350 еура - 13
месеци; 23,750 еура - 25 месеци),
здравствено осигурање и
осигурање од одговорности (520
еура), трошкове подношења
захтева за визу (192 еура),
школарину (13,000, 15,000 или
17,500 еура, зависно од школарине
за ваш студи ски програм), и предакадемске трошкове обуке (695
еура). Стипенди а високог
потенци ала додељу е се за време
тра ања магистарског програма 13 месеци за едногодишњи
магистарски програм и 25 месеци
за двогодишњи магистарски
програм.

ТУ ДЕЛФТ
СТИПЕНДИЈА
ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА и испуњавате услове
за доби ање улазне визе и
боравишне дозволе за Холанди у
2. При авили сте се за упис на
магистарски програм на
Универзитету у Мастрихту
3. Испуњавате специфичне захтеве
за при ем у Мастер програм за ко и
сте се при авили
4. Никада нисте учествовали у вишем
образовном програму у Холанди и
5. Студентико и су завршили
програме размене у Холанди и
могу се при авити
6. Нисте стари и од 35 година када
отпочнете са програм
7. Имали сте одличне резултате
током претходних образовних
програма, као што е показано у
вашем на нови ем оцењивању или
потврђеном академском
изврсношћу. Ако е неколико
кандидата под еднако
квалификовано, да е се предност
кандидатима чи и академски
транскрипт или сертификовано
писмо академске изврсности
показу у да су међу првих 5%
кандидата.
Када се при авити: до 1. фебруара

Институци а: Технолошки
универзитет Делфт
За кога: Стипенди а Justus &
Louise van е програм ко и има за
циљ да финанси ски подржи
изванредне међународне
студенте мастер програма ко и
желе да студира у на ТУ Делфт.
Износ: Стипенди а укључу е
пуну школарину за ТУ Делфт
мастер програм и трошкове
живота (950 еура месечно) за 2
године, еднократну стандардну
исплату путних трошкова и
чланство у Клубу стипендиста
ко и доприноси личном разво у,
радионице, семинари, итд.
Критери ум: Морате бити
одличан међународни кандидат
ко и е примљен на едан од
двогодишњих редовних ТУ
Делфтових програма, са
кумулативним просеком (GPA)
од 80 процената или више од
максимума у вашем
дипломираном универзитету на
међународно признатом
универзитету изван Холанди е.
Када се при авити: до 1.
децембра

ПРОГРАМ
СТИПЕНДИРАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА
РАДБОУНД
Институци а: Радбоунд
Универзитет
За кога: Радбоунд стипенди ски
програм нуди одабраном бро у
талентованих потенци алних неЕЕА студента прилику да доби у
стипенди у за наставак
магистарског програма на
енглеском езику на Универзитету
Радбоунд Ни меген.
Износ: Стипенди а ће се користити
за смањење ваше школарине на
2,078 еура и плаћа трошкове за
визу и осигурање. Поред тога,
Радбоунд стипенди а покрива и
трошкове као што су виза,
боравишна дозвола, здравствено
осигурање и осигурање од
одговорности. Радбоунд
стипенди а ни е пуна стипенди а и
не укључу е трошкове живота. У
случа у двогодишњег програма да
бисте се квалификовали за
стипенди у током друге године,
морате имати положене све
курсеве у прво години.

Критери ум:
1. Поседу ете пасош ко и не припада
ЕУ / ЕЕА
2. Немате право на нижу школарину
ЕЕА из других разлога
3. Имате (добићете) диплому стечену
ван Холанди е, немате диплому у
Холанди ии нисте добили никакво
претходно образовање у
Холанди и
4. Примљени сте на магистарски
програм на енглеском езику,
почев од 1.септембра како е
наведено у формалном писму о
при ему
5. Можете испунити услове за
доби ање визе за Холанди у
6. Уписани сте на Универзитету
Радбоунд као редовни студент за
академску годину и магистарски
програм за ко и ће бити додељена
стипенди а
Када се при авити: до 1. марта

УТРЕХТ
УНИВЕРЗИТЕТ
СТИПЕНДИЈА
ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Институци а: Универзитет у
Утрехту
За кога: Утрехт Стипенди а
Екселенци е нуди бро ним
изванредним потенци алним
студентима могућност да стекну
диплому основних или мастер
студи а у многобро ним областима
на Универзитету у Утрехту.
Износ: Стипенди а се може
доделити као школарина или
школарина плус 11,000 еура за
животне трошкове. Стипенди а се
додељу е за време тра ања
студи ског програма, што е една
или две године и обновиће се у
друго години ако студент
задовољи критери уме
Критери ум:
1. Изванредни резултати студирања
у претходном образовању завршили сте у првих 10%
генераци е
2. Имате пасош земље ко а ни е члан
ЕУ / ЕЕА
3. Завршили сте средњу школу и /
или дипломирали ван Холанди е
Када се при авити: до 1. фебруара

АМСТЕРДАМ
СТИПЕНДИЈА
ЕКСЕЛЕНЦИЈЕ
Институци а: Универзитет
Амстердам
За кога: Амстердам Стипенди а
Екселенци е (АЕС) се додељу е
изузетно талентованим
студентима изван ЕУ да би
остварили квалификоване мастер
програме ко и се нуде на
Универзитету у Амстердаму.
Износ: АЕС е пуна стипенди а од
25,000 еура ко а покрива трошкове
школарине и живота.
Критери ум: Могу се при авити
студенти из земаља ко е нису
чланице ЕУ, из било ко е академске
дисциплине, ко и су дипломирали у
првих 10% сво е генераци е.
Селекци а е заснована на
академско изврсности, амбици и и
релевантности програма
одабраног магистра за будућу
кари еру студента.
Када се при авити: до 15. ануара
или 1. фебруара у зависности од
програма

ХАШКА
СТИПЕНДИЈА ЗА
ТАЛЕНТЕ
МЕЂУНАРОДНЕ
ГРАЂАНЕ
Институци а: Универзитет
примењених наука у Хагу
За кога: Хашки универзитет нуди
стипенди е истакнутим
интернационалним студентима
ко и желе да започну основне
студи е на Универзитету.
Износ: По 5,000 еура, стипенди е
покрива у скоро две трећине
укупне школарине за прву годину
универзитета и биће додељене
само едном
Критери ум:
1. Студенти ко и долазе изван
Холанди е и не живе у Холанди и
2. По први пут се упису у на
Универзитету примењених наука у
Хагу
3. Никада рани е нису аплицирали за
ову стипенди у
Када се при авити: до 31. марта

ПРОГРАМ
СТИПЕНДИРАЊА
ВУ УНИВЕРЗИТЕТА
У АМСТЕРДАМУ
Институци а: Ври е Универзитет у
Амстердаму
За кога: ВУ Студентски Програм
(ВУФП) нуди талентованим
потенци алним студентима изван
ЕУ/ЕЕА единствену прилику да
стекну диплому из одабраних
мастер програма на ВУ
универзитету.
Износ: ВУФП стипенди а е
ослобађање од школарине (15,000
еура). ВУФП стипенди а не да е
никакву додатну накнаду за
трошкове живота. За студенте
уписане у двогодишњи
магистарски програм, стипенди а
се може продужити на другу годину
уколико е студент остварио 100%
бодова из прве године
Критери ум: ВУФП е програм за
снажно мотивисане студенте са
одличним резултатима студи а.
Ученици ко и има у холандску
националност и/или холандску
диплому (с обзиром на то да се
холандска диплома користи за
упис) не испуњава у услове за
при ем.
Када се при авити: 1. фебруар

СТИПЕНДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА
ТВЕНТЕ
Институци а: Универзитет Твенте
За кога: Универзитет Твенте
стипенди е (УТС) су стипенди е за
одличне студенте из ЕУ/ЕЕА и
земаља ко е нису чланице ЕУ/ЕЕА,
за мастер програм на
Универзитету Твенте.
Износ: Вредност стипенди е се
креће од 3,000 до 25,000 еура за
годину дана. У случа у
двогодишњег студи ског програма,
студенти могу добити додатни УТС
у износу еднаком ономе у прво
години уколико задовоље захтеве
за УТС.
Критери ум:
1. При ава за стипенди у за УТ е
процедура одво ена од при аве за
упис курса на Универзитету Твенте
2. Нисте завршили мастер студи е у
тренутку при ављивања
3. Немате право на холандски
студи ски кредит
4. Стипенди а Универзитета Твенте е
стипенди а за одличне студенте.
Типично, тозначи да припадате
на бољим од 5 до 10 посто сво е
генераци е
Када се при авити: између 1.
фебруара и 1. марта у зависности
од програма

УНИВЕРЗИТЕТ
КОЛЕЏ МАСТРИХТ
СТИПЕНДИЈА
Институци а: Универзитет у
Мастрихту (УМ)
За кога: међународним
студентима ко и долазе изван ЕУ/
ЕЕА у жељи за стицањем дипломе
основних студи а (диплома Liberal
Arts and Sciences) на Универзитету
Колеџу у Мастрихту.
Износ: Стипенди а покрива
трошкове живота (36,000 еура - 36
месеци), здравствено осигурање и
осигурање од одговорности,
трошкове подношења захтева за
визу, школарину (33,000 еура за
период од три године).
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
изван ЕУ / ЕЕА и испуњавате услове
за доби ање улазне визе и
боравишне дозволе за Холанди у.
2. При авили сте се за упис на
основне студи е програма на
Универзитету Колеџу Мастрихту
Када се при авити: до 5. ануара

ХОНГ КОНГ
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

THE HONG KONG
SPECIAL
ADMINISTRATIVE
REGION
GOVERNMENT
SCHOLARSHIP
Институци а: The Education Bureau
За кога: За студенте ко и желе да
похађа у основне, мастер и
докторске студи е на неком од осам
универзитета у Хонг Конгу
Износ: 80,000 HKD годишње
Критери ум:
1. Академски успех
2. Лидерске и комуникационе
вештине
3. Препозната приврженост ХК
за едници
Када се при авити: до априла

THE HONG KONG
PHD FELLOWSHIP
SCHEME
Институци а: Research Grants
Council
За кога: За студенте ко и желе да
похађа у докторске студи е на
неком од осам универзитета у Хонг
Конгу
Обухвата: 319,000 HKD годишње и
13,300 HKD за трошкове путовања
у сврху истраживања. Стипенди а
се прима на максималан период од
три године
Критери ум:
1. Академски успех
2. Истраживачки потенци ал
3. Лидерске и комуникационе
вештине
Када се при авити: до 1. децембра

THE BELT AND
ROAD
SCHOLARSHIP
Институци а: HKSAR Government
За кога: За студенте ко и желе да
похађа у основне, мастер и
докторске студи е на неком од осам
универзитета у Хонг Конгу
Обухвата: 140,000 HKD годишње
за трошкове школарине (за
основне студи е) и покриће
трошкова студирања (мастер
студи е -2 године; докторске
студи е -3 године)
Критери ум:
1. Академски успех
2. Лидерске и комуникационе
вештине
3. Препозната приврженост ХК
за едници
Када се при авити: до половине
марта

ENTRANCE
SCHOLARSHIP
SCHEME

NON-LOCAL
STUDENT
SCHOLARSHIPS

Институци а: City University
За кога: За интернационалне
студенте ко и су примљени на
основне студи е на овом
универзитету
Обухвата:
1. 180,000 HKD за покриће годишње
школарине, смешта на кампусу и
трошкова живота; или
2. 18,000 HKD за покриће годишње
школарине; или
3. 9,000 HKD за покриће пола
годишње школарине
Студенти мора у да има у GPA преко 3.2
на кра у школске године како би добили
стипенди у и за наредну годину

Институци а: Lingnan University
За кога: За интернационалне
студенте ко и желе да студира у
(основне студи е) на овом
универзитету
Обухвата:
Пуну стипенди у (трошкове
школарине, смешта а на кампусу и
остале трошкове); или
Пола стипенди е; или
Стипенди у ко а покрива пуну
школарину; или
Стипенди у ко а покрива пола
школарине
Студенти мора у да одрже висок
просек на кра у школске године како би
добили стипенди у и за наредну годину
Критери ум:
1. Академски успех
2. Ваннаставне активности
Када се при авити: за едно са
при авом за универзитет

ENTRY
SCHOLARSHIP
Институци а: The Hong Kong
Polytechnic University
За кога: За студенте основних
студи а на овом универзитету
Износ: 195,000 HKD/145,000
HKD/72,500 HKD годишње
Критери ум: одличан успех из
средње школе
Када се при авити: При при ави
на универзитет сте аутоматски
размотрени за стипенди у

Студенти ко и, уз академске успехе,
успешно обавља у и спортске
активности, има у могућност при аве
за спортску стипенди у. За више
информаци а, контактира те
директора огранка: v.kovac@ossi.rs

ADMISSION
SCHOLARSHIP
SCHEME FOR
OVERSEAS
APPLICANTS
Институци а: Hong Kong Baptist
University
За кога: За overseas студенте
основних студи а на овом
универзитету
Износ: 190,000 HKD или 95,000
HKD годишње; могуће е обновити
е ако студент одржи просек
Када се при авити: При при ави
на универзитет сте аутоматски
размотрени за стипенди у

ЧЕШКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

СТИПЕНДИЈЕ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
ЧЕШКЕ
Институци а: Влада Републике
Чешке
За кога: За студенте
постдипломских и докторских
програма на чешком и енглеском
езику на неком од државних
универзитета
Критери ум:
1. Кандидати мора у бити грађани
Републике Срби е те имати тра ни
боравак у Републици Срби и,
кандидати са дво ним
држављанством, од ко е е едно из
ЕУ, нема у права да се при аве за
владину стипенди у
2. Кандидати мора у бити спремни да
науче чешки език за годину дана,
уколико се одлуче за студи е на
чешком езику
3. По завршетку програма, обавезан
е повратак у Срби у
Када се при авити: до 30.
септембра

Процес при аве:
1. Онла н при ава на
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
2. При попуњавању при аве, траже се
основне ифмормаци е о кандидату,
као и пратеће мотивационо писмо.
Поред испуњене при аве, потребно
е да се уради и логичко –
математички тест
3. Уколико сте испунили све услове,
Амбасада Чешке републике у
Срби и ће да Вас позове на
интерв у, после кога се скупља у
подаци ко и се шаљу у Чешку
Неопходна документаци а за
аплицирање на стипенди у:
1.Одштампати попуњену при аву и
потписати сво еручно
2 .Биографи а са фокусом на студи е и
професионално искуство
3. Фотокопи а прве странице пасоша
4. Из ава о прихватању услова ко е
даваоци стипенди е налажу се
сво еручним потписом
5. Из ава о прихватању услова о
прописаном пружању здравствених
услуга са потписом
6. Из ава о повратку у матичну земљу
након завршетка студи а са
сво еручним потписом;
7. Извод из матичне књиге рођених
преведен на чешки или енглески език
од стране судског тумача, оверен код
нотара

8. Сертификат о здравственом статусу
ко и ни е стари и од два месеца (ко и
се преведе од стране судског тумача
на чешки език или енглески език)
9. Доказ о претходном школовању
(оверен од стране судског тумача на
чешком или енглеском езику)
10. Списак предмета / сведочанство /
транскрипт; преводе се на чешки или
енглески език од стране судског
тумача
11. Доказ да е школа ко у е кандидат
завршио призната од стране државе
12. Документ ко и потврђу е да е
документ са ко им кандидат аплицира,
валидиран и признат од стране Чешке
републике. (валидаци а дипломе)
13. За кандидате за мастер - Додатне
информаци е о институци и ко а е
издала диплому и самом садржа у
студи а иностраног универзитета
14. За кандидатe за докторске студи е –
списак публикаци а, списак тема на
ко е кандидат жели да се фокусира
током сво их докторских студи а,
предлог докторске дисертаци е (3-5
страница), два писма препоруке
универзитетских професора, и сви
расположиви докази о академском
учинку и активностима кандидата
За сва додатна питања можете се
обратити: Милени Миркић путем
име ла: milena_mirkic@mzv.cz

ВИШЕГРАДСКА
СТИПЕНДИЈА (ВСП)
Институци а: Вишеградски Фонд
За кога: За студенте мастер и
постмастер студи а и истраживаче
из неке од земаља ко е су
обухваћене овим програмом (међу
њима е Срби а, као и земље
региона)
Критери ум:
1. Земља вашег држављанства,
сталног пребивалишта и матичног
универзитета мора бити различита
од земље у ко о е институци а
домаћин, т . Претходни ниво вашег
универзитетског студи а мора бити
завршен у неко друго земљи
2. Удаљеност између матичног
универзитета и универзитета /
института домаћина, као и између
сталног пребивалишта и
универзитета / института
домаћина мора бити изнад 150 км
3. Период студирања / дужина
подршке е 1-4 семестра за
редовне магистарске студи е, или
1-2 семестра за редовне студи е /
истраживања
4. Прихватање других владиних
стипенди а из било ко е од земаља
В4 или из ЕУ истовремено са
стипенди ом Вишеграда ни е
могуће
Када се при авити: до 15. марта

Неопходна документаци а за
аплицирање на стипенди у:
1. Ако се при ављу ете за Мастер
стипенди у, морате да пошаљете
скенирану копи у важећег
идентификационог документа,
транскрипт записа за последња 2
семестра ко и су уредно завршени
и писмо прихватања са
универзитета домаћина ко и ни е
стари и од 3 месеца
2. Ако се при ављу ете за стипенди у
Пост Мастер-а, морате да
пошаљете скенирану копи у
важећег идентификационог
документа, писмо о прихватању
укључу ући детаљан план рада
студи е / истраживања са
универзитета домаћина ко и ни е
стари и од 3 месеца

Више информаци а можете пронаћи
на:
https://www.visegradfund.org/apply/mobilitie
s/visegrad-scholarship/

ШВАЈЦАРСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

LYRA SCHOLARSHIP
Институци а: Фондаци а Лира
Тим стипенди е: Фокус
финансирања е на програму
индивидуалних стипенди а за
стране музичаре у Шва царско ,
за основне,мастер студи е и
летње школе
Обухвата: Подршку младих,
талентованих музичара до 25
година у њиховом образовању у
виду новчаног доприноса за
студи е и трошкове живота у
Шва царско , при чему
неопходност финанси ских
средстава мора бити
демонстрирана
Када се при авити: до ануара

ETH EXCELLENCE
SCHOLARSHIP &
OPPORTUNITY
PROGRAMME
Институци а: ETX Цирих
Тип стипенди е: За мастер студи е
Обухвата: Стипенди а покрива
трошкове живота и студи а (11, 000
CHF по семестру), бесплатну
школарину
Стипенди а се додељу е за редовно
тра ање мастер програма (три или
четири семестра) и додељу е се
независно од финанси ске
ситуаци е стипендиста
Критери ум:
1. Веома добар резултат током
основних студи а
2. Процес одабира укључу е интерв у
у фебруару
3. Ако сте већ уписали мастер
програм, не можете се при авити
за ову стипенди у
Када се при авити: до децембра

ETH MASTER
SCHOLARSHIP
PROGRAMME

UNIVERSITY OF
LAUSANNE
MASTER’S GRANTS
FOR FOREIGN
STUDENTS
Институци а: Универзитет у
Лозани
Тип стипенди е: Мастер
стипенди е су стипенди е за
изврсност ко е се додељу у
искључиво студентима ко и су
завршили страни универзитет и
чи и су академски резултати на
веома високом нивоу. Одобрава
се десетак стипенди а годишње
Обухвата: Износ од 1, 600 CHF
месечно од 15. септембра до 15.
ула за комплетно тра ање
мастера ( една и по година или
две године зависно од
изабраног мастера), са
изузетком случа ева
дефинитивног неуспеха након
прве године. Студенти ко и су
добили стипенди у биће
ослобођени фиксне накнаде за
регистраци у за курсеве, , са
изузетком накнада у износу од
80 , са изузетком накнада у
износу од 80 франака ко е се
плаћа у сваког семестра ко е се
плаћа у сваког семестра

Критери ум:
1. Диплома са основних
академских студи а иностраног
универзитета ко а се сматра
еквивалентом са основним
студи ама на Универзитету у
Лозани
2. Да сте се истакли током студи а,
посебно кроз изузетне
академске резултате
3. Да поседу ете езички ниво од
на мање Б2 (у складу са
европским
езичкимпортфолиом на
глобалном нивоу) на
француском или енглеском
езику у складуса езиком на
ко ем се преда е ваш изабрани
мастер програм
4. Да нисте рани е били
регистрован на Универзитету у
Лозани
5. Да сте платили
административну таксу у износу
од 200 CHF
Када се при авити: до
новембра

Институци а: ETX Цирих
Тип стипенди е: Мастер
стипенди ски програм садржи
делимичну стипенди у, као и
додатне понуде од стране
департмана (асистентство или
додатна стипенди а). Бро
годишњих стипенди а зависи од
расположивости средстава
Обухвата: Мастер стипенди а се
састо и од делимичне стипенди е
за трошкове живота и студи а
(6.000 CHF по семестру), бесплатну
школарину. Департман може
додатно обезбедити стипенди у од
1,500 до 3, CHF по семестру или
понудити асистентство од другог
семестра па надаље (уз плаћање
600 CHF месечно)
Критери ум:
1. Веома добар резултат током
основних студи а.
2. Процес одабира укључу е интерв у
у фебруару
3. Ако сте већ уписали мастер
програм, не можете се при авити
за ову стипенди у
Када се при авити: до децембра

EPFL EXCELLENCE
FELLOWSHIPS
Институци а: Шва царски
федерални институт за технологи у
у Лозани (ЕПФЛ)
Тип стипенди е: ЕПФЛ нуди
ограничен бро стипенди а на
нивоу мастера студентима са
изванредним академским
резултатима
Обухвата:
1. 16, 000 CHF по академско години
(подељено на месечне исплате)
2. Резерваци у собе у студентском
смешта у
Има те на уму да смешта , школарине,
визу, итд. морате ви да платите.
Кумулаци а ове стипенди е са другим
знача ним стипенди ама ни е могућа.
Од кандидата се тражи да при аве све
стипенди е ко е ће добити током
мастера.
Критери ум: Свако ко аплицира за
ЕПФЛ мастер програм е подобан.
Избор кандидата и додела
стипенди а врши се искључиво на
основу оцене академских
резултата кандидата
Када се при авити: до ануара/
априла

THE ROBERT A.
PETERSON
SCHOLARSHIP
(GRADUATE
INSTITUTE GENEVA
SCHOLARSHIP)
Институци а: Институт за
међународне и разво не студи е у
Женеви
Тип стипенди е: За мастер студи е
Обухвата:
1. Пуну стипенди у у износу од 20.000
CHF годишње за потребе плаћања
школарине
2. Примљени студент ће бити
награђен стипенди ом за две
узастопне године
Критери ум: Морате бити редовни
долазни студенти или уписани
студенти на едном од мастер
програма Института. Морате
показати интересовање за
кари еру у комуникаци ама, авним
пословима, корпоративним
пословима у међународно
организаци и, невладино
организаци и или глобално
корпораци и
Када се при авити: до априла

UNIVERSITY OF
GENEVA
EXCELLENCE
MASTER
FELLOWSHIPS
Институци а: Природноматематички факултет
Универзитета у Женеви
Тип стипенди е: За мастер студи е
Обухвата: Стипенди а за
изврсност се састо и од стипеди е
од 10.000 до 15.000 CHF годишње
(без наставних обавеза). додељу е
се на годину дана и продужава се
за редовно тра ање изабраног
мастер програма (три или четири
семестра) под условом да е
кандидат академски успешан на
кра у свог првог семестра студи а
Критери ум:
1. Доказ о завршеним основним
студи ама
2. Мотивационо писмо у ко ем
опису ете сво е специфичне
научне интересе и вашу
мотиваци у да наставите мастер
програм на Универзитету у Женеви
3. Ако е могуће: препоруке од два
професора ко е потврђу у вашу
способност заова програм
Када се при авити: до марта

INTERNATIONAL
ACADEMIC
SCHOLARSHIP
Институци а: Универзитет
примењених наука и уметности y
Луцерну
Тип стипенди е: Међународна
академска стипенди а ће бити
додељена страним студентима ко и
су уписани на мастер програм на
Универзитету примењених наука и
уметности у Луцерну на основу
њиховог академског успеха
Обухвата: Стипенди е покрива у
трошкове студи а и трошкове
становања (студентском смешта у)
у потпуности за време тра ања
мастер студи а
Критери ум:
1. Морате да имате признат
дипломски степен основних
студи а на међународном
универзитету
2. Морате бити примљени на мастер
програм на Универзитету за
примењене науке и уметности у
Луцерну и бити препоручени као
кандидат за стипенди у
Када се при авити: до ма а

ALFRED WERNER
MASTER'S STUDENT
SCHOLARSHIPS
Институци а: Swiss Chemical Society
(SCS)
Тип стипенди е: За мастер студи е
из хеми е или биохеми е на
Шва царском универзитету или на
едном од федералних института за
технологи у
Обухвата: Фондаци а нуди 8 до 10
стипенди а у износу од 25.000 CHF
као еднократни допринос за
двогодишњи мастер програм
Критери ум: Кандидати се мора у
при авити за при ем на мастер
студи е на
шва царскомуниверзитету или
Федералном институту за
технологи у и истовремено
затражити од института да их
подржи за стипенди у Алфреда
Вернера
Када се при авити: до априла

СТИПЕНДИЈА
ШВАЈЦАРСКЕ
ВЛАДЕ ЗА
СТУДЕНТЕ
Институци а: Стипенди у нуди
Шва царска влада преко
Федералне Комиси е за стипенди е
за стране студенте
Тип стипенди е: Стипенди а се
односи само за комплетна
докторска истраживања у
Шва царско
Обухвата: Месечну стипенди у износи 1.920 CHF. Стипендисти су
ослобођени школарине. Доби а се
и посебних 300 франака за смешта
( еднократна помоћ на почетку
стипендирања) и годишња карта за
авни превоз у пола цене
Критери ум:
1. Мастер диплома или еднако
призната универзитетска диплома
призната од стране шва царског
факултета
2. Кандидат не сме да има више од
тридесет година у време
аплицирања
3. При ава треба да садржи писмо
(или ме л) професора са
шва царског института-домаћина
Када се при авити: септембардецембар

Има те на уму да ово нису едине
стипенди е и да доступност
стипенди е у велико мери зависи од
установе на ко о желите да
студирате. Стога вам препоручу емo
да директно контактирате
универзитет за више информаци а

ШВЕДСКА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

SWEDISH INSTITUTE
SCHOLARSHIP
Институци а: Министарство
спољних послова Шведске
За кога: За студенте ко и желе да
студира у (мастер студи е) на неком
од универзитета у Шведско ; на
интернету потражите списак
програма ко и су подобни за ову
стипенди у ер се не нуди за све
програме
Обухвата: Стипенди а обухвата
школарину, осигурање и око 10,000
SEK месечно за трошкове живота
Критери ум:
1. Морате приложити доказ о
волонтирању или запослењу
(на мање 300 радних сати) и
изражене лидерске способности
2. Академске квалификаци е
3. Приоритет се да е студи ама у
области људских права,
демократи е и одрживог разво а
Када се при авити: На пре се до
15. ануара морате при авити за
мастер програм, а за стипенди у се
при ављу ете током фебруара

KTH SCHOLARSHIP
Институци а: KTH универзитет
За кога: За студенте ко и желе да
студира у (мастер студи е) на овом
универзитету
Обухвата: Стипенди а покрива
трошкове школарине у току две
године тра ања програма, уколико
студент одржи висок просек на
кра у друге године
Критери ум:
1. Академски успех
2. Рангираност универзитета на
ко ем сте завршили основне
студи е
3. Мотиваци а, радно искуство и
ваннаставне активности
4. Интересовање за одрживи разво
5. Ова универзитет вам мора бити
први на листи жеља (приликом
при аве за универзитете у
Шведско , имате право да наведете
четири универзитета)
Када се при авити: до 15. ануара

THE KAROLINSKA
INSTITUTET GLOBAL
MASTER’S
SCHOLARSHIPS
Институци а: Karolinska Institutet
За кога: За студенте ко и су
примљени на неки од њихових
”Global Master’s” програма
Обухвата: Ослобађање од
школарине
Критери ум:
1. Академски успех
2. Радно искуство и/или ваннаставне
активности
3. Истраживачко искуство
4. Ова универзитет вам мора бити
први на листи жеља (приликом
при аве за универзитете у
Шведско , имате право да наведете
четири универзитета)
Када се при авити: до 15. ануара

HALMSTAD
UNIVERSITY
SCHOLARSHIPS
Институци а: Halmstad
универзитет
За кога: За студенте ван ЕУ ко и
желе да похађа у мастер програме
на овом универзитету
Износ: Умањење школарине (2550%)
Критери ум:
1. Академски успех
2. Рангираност универзитета на
ко ем сте завршили основне
студи е
3. Знање различитих езика
4. Ова универзитет вам мора бити
први на листи жеља (приликом
при аве за универзитете у
Шведско , имате право да наведете
четири универзитета)
Када се при авити: За стипенди у
се не при ављу е одво ено;
студенти ко е се при аве за ова
универзитет ће бити обавештени о
томе да ли им е понуђена
стипенди а

LUND UNIVERSITY
GLOBAL
SCHOLARSHIP
Институци а: Lund универзитет
За кога: За студенте ван ЕУ ко и
желе да похађа у основне или
мастер програме на овом
универзитету
Износ: Умањење школарине (25,
50, 75 или 100%)
Критери ум:
1. Академски успех
2. Мотиваци а и жеља за студирањем
на овом универзитету
3. Ова универзитет вам мора бити
први на листи жеља (приликом
при аве за универзитете у
Шведско , имате право да наведете
четири универзитета)
Када се при авити: Апликаци е се
отвара у у фебруара и на боље е
при авити се што пре

STOCKHOLM
SCHOOL OF
ECONOMICS
SCHOLARSHIP
Институци а: Stockholm School of
Economics
За кога: За студенте ван ЕУ ко и
желе да студира у (основне, мастер,
докторске студи е) на ово школи
Износ: Умањење школарине
(потпуно или делимично)
Критери ум:
1. Имате држављанство неке земље
ван ЕУ
2. Нисте завршили основне (или
мастер) студи е у Шведско
Када се при авити: Приликом
при аве за студи е, на касни е до 15.
ануара

Већина универзитета у Шведско нуди
стипенди е у форми делимичног или
потпуног умањења школарине, ми смо
навели само неке од њих.
Детаљни е погледа те на:
https://studyinsweden.se/scholarships/

ШПАНИЈА
БРОШУРА О СТИПЕНДИЈАМА

ИНСТИТУТ
CERVANTES
СТИПЕНДИЈА ЗА
СТУДЕНТЕ КУРСЕВА
ШПАНСКОГ
ЈЕЗИКА
Институци а: Институт Цервантес
(Instituto Cervantes)
За кога: Стипенди а е намењена
особама ко е су завршиле средњу
школу или гимнази у у Срби и и
желе да започну курс шпанског
езика у школама са ко има
Институт сарађу е
Износ: 100 - 3,000 еура, зависи од
износа школарине за курс
шпанског езика. Стипенди а
покрива само школарину
Критери ум:
1. Имате између 16 и 30 година
2. При авили сте се за упис на курс
езика ко и тра е од 2 недеље до 1
године
Када се при авити: Током целе
године са обзиром да курсеви
шпанског езика почињу сваког
месеца или недеље, у зависности
од школе

SAINT LOUIS
UNIVERSITY –
MADRID CAMPUS
За кога: Ове стипенди е се
додељу у студентима ко и су
уписали Master of Arts in Spanish или
Master of Arts in Political Science
Износ: 22,950 еура или 11,475
еура. Стипенди у е могуће
комбиновати са другим
стипенди ама, до износа ко и не
прелази трошкове школарине за
дати семестaр

BARCELONA
SCHOOL OF
MANAGEMENT
Институци а: UPF Barcelona School
of Management
За кога: За студенте мастер студи а
на ово школи
Износ: стипенди е покрива у 25%,
50% или 75% трошкова школарине
Критери ум:
1. Универзитетска диплома
2. GPA између 3.0 и 4.0
3. Потребно е да сте при ављени за
едан од мастер програма на UPF
Барселона

УРЕДНИК СОФИЈА МАТИЋ

КОНТАКТИРАЈТЕ
НАС

О НАМА
Организаци а српских студената у
иностранству ОССИ настала е пре више од
година
напором и иници ативом
едног мањег дела српских студената ко и су
студирали на универзитетима широм Америке
и Европе Иде а водиља била им е да осну у и
учврсте мрежу оних студената ко и желе да оду
у иностранство на усавшавање оних ко и већ
студира у у иностранству као и оних ко и су се
из тог иностранства вратили назад
Од почетних десетак клубова студената широм
САД и Западне Европе Организаци а српских
студената у иностранству данас бро и
међународна огранка ко и делу е у Америци
Кини Аустрили и Руси и Белги и Француско
У едињеном Краљевству и другим европским
земљама

АУТОРИ
Аустрали а Никола Илиевски
Белги а Александар Тодоровић
Британи а Милица Вукадиновић
Грчка Ђорђе Сто ановић
Данска Анђела Јанковић
Итали а Стефан Шушњар
Ирска Миа Брзаковић
Тамара Вулетић
Канада Стефан Петровић
Кина Милица Јорданов
Димитри е Грбо
Мађарска Теодор Тричковић
Немачка Никола Сматлик
Маша Самарџић
Норвешка Јелена Рончевић
Руси а Маша Бубало
САД Лена Бабунски
Маша Самарџић
Словени а Милена Недељковић
Растко Вериш
Француска Јован Недељковић
Катарина Грек
Холанди а Анђела Драганић
Хонг Конг Вељко Ковач
Чешка Вања Неретљак
Милица Шљивић
Шва царска Јована Мићић
Шведска Анђела Јанковић
Шпани а Његош Јанковић

ДИЗАЈН Анђела Јанковић
Датум издавања
децембар 2020. године

