ОССИ Америка

СТИПЕНДИЈЕ
Да ли постоје стипендије за студирање у Америци?

ВИЗА
ДА

Стипендије за студирање у Сједињеним Америчким Државама се могу добити на основу приказаног успеха на
факултету (тзв. merit based), на основу финансијске ситуације (need based) и на основу спортског или уметничког
достигнућа (sport/art scholarship). Стипендије првенствено обезбеђујe факултет на ком студент планира своје
студије, а не Aмеричкa владa. Постоје приватне фондације које студентима донирају новац за студирање. Листа
фондација се најчешће може пронаћи на веб страницама факултета.
Када је реч о основним студијама, стипендију најчешће добијају спортисти. Спорт је заштитни знак америчких
колеџа. Насупрот томе, стипендије за мастер и докторске студије добијају се много лакше, с обзиром на то да се
постдипломске студије у Америци заправо сматрају неком врстом запослења. Стога, Graduate Student ради као
асистент и учествује у разним пројектима и истраживањима која вишеструко користе универзитету.
Full ride, или стипендије које покривају апсолутно све трошкове постоје претежно на најбољим IVY League
универзитетима. Већина факултета практикује да максимално покрије школарину (Tuition), док су храна и
смештај (Room and Board) најчешће непокривени.
За додатне информације о стипендијама, најбољи извор је Међународни академски центар (International Academic Center) у Београду: www.iacbg.org.

Да ли је српским студентима у Америци потребна боравишна дозвола?

ДА

За боравак у Сједињеним Америчким Државама, сваком студенту који долази из Србије неопходна је најчешће
„F1” виза, с тим да се у одређеним случајевима издају и тзв. „Ј” и „М” визе.
Да би једна од три поменуте визе могла да се изда, свака образовна институција која је издала образац I-20,
мора електронски да пошаље доказ Стејт департменту да је особа која подноси захтев за визу примљена на
студије. Подаци садржани у обрасцу I-20 морају да се унесу у ˮSEVIS” базу података Стејт департмента. SEVIS је
нови систем, који служи за евиденцију о студентима и њиховом статусу док су у Америци. Особе које студирају у
Америци, морају да плате додатну таксу за уношење њихових података у SEVIS базу података.
Подносиоци захтева за студентску визу морају да покажу добро познавање енглеског језика и да докажу да на
располагању имају довољно новца за студирање у Сједињеним Америчким Државама.
Трошкови израде визе износе 160$.
За више информација о студентској визи посетите сајт амбасаде Сједињених Америчких Држава: serbia.usembassy.gov.

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

СМЕШТАЈ И ТРОШКОВИ ЖИВОТА

Да ли српски студенти имају право на здравствено осигурање у Америци? ДА

У зависности од тога којег сте универзитета студент, можете изабрати и опцију становања унутар кампуса. Важно
је напоменути да стипеднија углавном не покрива трошкове становања.

Здравствено осигурање са сигурношћу представља једну од важнијих ставки, на коју посебно треба обратити
пажњу приликом доласка у Америку.

Месечна станарина се у просеку креће од 400 долара па навише, у зависности од тога у ком граду станујете.

С обзиром на то да је здравствено осигурање у Америци веома скупо, а самим тим и велика привилегија,
најповољније решење је, уколико је доступно, да вас сам универзитет здравствено осигурава. Одређени
универзитети не пружају ту опцију. Такође, треба имати на уму да овакав вид здравственог осигурања не покрива
увек све трошкове лечења, као што је нпр. услуга зубара.

РАДНА ДОЗВОЛА
Да ли је српским студентима у Америци дозвољен рад за време студија?

За додатне трошкове, као што су интернет, мобилни телефон и комуналије, требало би издвојити бар још 200
долара.
Градски превоз је доста скупљи у поређењу са Србијом (Њујорк - 120 долара месечно), а што се исхране тиче –
храна у Америци се може купити по повољним ценама, опет у зависности од града становања.
Треба рачунати да је потребно око хиљаду долара месечно за комплетне трошкове живота за време студија.

ДА

Студенти у Сједињеним Америчким Државама се углавном запошљавају на својим увиверзитетима при чему им,
због факултетских обавеза, није дозвољено пуно радно време. Студентима је са студентском визом омогућено
да раде 20 сати недељно док траје настава и 40 сати недељно за време празника и распуста. У првој години
студија студент може да ради само на кампусу. Након тога може да ради и ван кампуса, али искључиво у својој
области студирања.
Изузетак су студенти са Ј-1 и Ј-2 визом, која се издаје у посебним случајевима.
За више информација о студентским пословима, дозвољеном радном времену и т.сл., посетите званични сајт
Међународног академског центра (International Academic Center) у Београду: www.iacbg.org/.

ЗНАЊЕ ЈЕЗИКА
Да ли је неопходно знање енглеског језика пре уписа на факултет у Америци? ДА
Свака високообразовна установа у Сједињеним Америчким Државама инсистира на потврди о познавању
енглеског језика.
Тестови из енглеског језика – IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) и GRE (The Graduate Record Examinations) – су опште прихватљиви, док минималан број
потребних поена зависи од студијског програма.
За више информација о поменутим тестовима, можете контактирати Међународни академски центар у Београду,
који у својим просторијама организује и полагање истих.
Дечанска 12, тел. 011/334-9639, e-mail: office@iacbg.org.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА НА ФАКУЛТЕТЕ И ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ
Да ли постоје предуслови за упис на један од универзитета у Америци?

ДА

Апликација за факултет се састоји из неколико делова од којих је најважнији есеј, који кандидата издваја од
осталих апликаната и чини апликацију личном.
Поред есеја, мора се положити један од горе поменутих испита из енглеског језика, као и SAT тест (Scholastic
Assessment Test), који је доста компликованији и обухвата широк преглед енглеске граматике, као и математике.
Као замена за SAT, може се урадити и ACT тест (American College Testing), који је нажалост мање заступљен у
Србији. Мана овог теста је недостатак материјала и стручног кадра, који може да помогне приликом припреме
у нашој земљи.
Велики број универзитета користи заједничку платформу тзв. The Common Application, преко које је могуће
пријавити се на све факултетe. Oва платформа знатно убрзава процес и скраћује време аплицирања, www.
commonapp.org.

Да ли је обавезан пријемни испит на сваком факултету у Америци?

НЕ

ФОРМАТ СТУДИРАЊА
Више образовање у Сједињеним Америчким Државама може бити двогодишње (Associate) или четворогодишње
(Bachelor), с тим што постоје изузеци и трогодишњег образовања. Студирање је организовано најчешће на два
семестра годишње, који по свом изгледу подсећају на средњошколско образовање у Србији (дужина летњег и
зимског распуста, ,,закључивање” оцена на крају семестра, итд.) Такође, одређени универзитети организују своја
предавања на три или четири семестра у зависности од факултета.
Високо образовање, такође, обухвата и мастер студијски програм у трајању од две године, као и докторске
студије (PhD) у трајању од пет година. PhD укључује и мастер студије у свој програм (дакле 2+3).

Корисни линкови с информацијама:
World Education Services, www.wes.org

Једини испит који се пре уписа обавезно полаже на скоро свим универзитетима у Америци јесте SAT или ACT.

Study in the USA, studyusa.com/

Листу најбољих факултета у Америци можете пронаћи на: www.forbes.com/top-colleges/list/.

Студије у Америци, fakulteti.edukacija.rs/studiranje-u-inostranstvu/studije-u-americi

