
 

Development of master curricula for natural disasters risk management in 
Western Balkan countries (573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) 

 
 
 

1 
 

 

 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ УРОШЕВЦА СА 
ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ 

24. Новембра бб,  

38218 Лепосавић, Косово 

ERASMUS+ CBHE KA2 

 

ВТШСС УРОШЕВАЦ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА NATRISK ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ 

СТУДЕНАТА НА ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ КРИТ (Хања, Крит, Грчка)  

http://www.kpa.edu.rs/cms/ 

 

Трајање конкурса до 05.02.2019. 

Период реализације мобилности до 30.09.2019 

 

Ко се може пријавити на конкурс? 

 

 Студенти Високе Техничке школе струковних студија Урошевац са привременим 
седиштем у Лепосавићу (приоритет ће имати студенти са смера Управљање 
ризиком од катастрофалних догађаја и пожара) 

Трајање боравка на Криминалистичко-полицијској академији:  

 10 дана + 2 дана за пут, трошкови боравка и пута падају на терет пројекта 
(дневнице и путни трошкови) 

Износ стипендије је одређен програмом Ерасмус+. Трошак обавезног здравственог 
осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма 
Ерасмус+. 
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Обавезна документација за пријаву кандидата-студенти: 

• Биографија на енглеском језику (препорука: користити Europass модел) 

• Сагласаност са Универзитета домаћина (Pre-acceptance letter – Технички универзитет 
Крит) 

• Students’ Mobility Agreement for Training  

• Скенирана копија пасоша 

Пријаве доставити путем e-mail-a на следећу  адресу (сви документи у PDF формату): 

Јелена Рајовић  gvozdena2001@yahoo.com 
 
Са напоменом „Пријава за Ерасмус+ CBHE KA2 мобилност на Техничком Универзитету 
Крит“. 
 
Рок за слање докумената је 05. фебруар 2019.године до 14:30 часова. 
 
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију 
од стране Тима за мобилност NatRisk ројекта ВТШСС Урошевац-Лепосавић  биће 
достављене Техничком Универзитету Крит као номинације за студијски боравак. 
Технички Универзитет Крит врши коначан избор кандидата сходно броју стипендија 
намењених ВТШСС Урошевац-Лепосавић. Изабрани кандидати ће бити у обавези да 
поред стандардне документације предвиђене Уговором о стипендији доставе и кратак 
извештај о боравку на Техничком Универзитету Крит. 
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