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Предмет: Расписан Конкурс за доделу студентских стипендија студентима
високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање
недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2019/2020. годину
Поштовани,
Обавештавамо Вас да је од 1. до 15. новембра 2019. године отворен конкурс Министарства
просвете науке и технолошког развоја за доделу 250 студентских стипендија студентима
високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих
занимања од нарочитог значаја за школску 2019/2020. годину.
Конкурс је отворен за студенте следећих високошколских установа и студијских програма:
 Универзитет у Београду – Математички факултет: професор математике и
рачунарства; Филолошки факултет – језик, књижевност, култура – енглески и немачки
језик, српски језик и књижевност; Физички факултет – било који студијски програм.
 Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет – Интегрисане
академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства,
Интегрисане студије мастер професор математике, остали студијски програми основих
студија из области математикe; Филозофски факултет – енглески језик и књижевност,
немачки језик и књижевност, српски језик и књижевност.
 Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет – математика, рачунарске
науке, физика; Филозофски факултет – Основне академске студије немачког језика и
књижевности, Основне академске студије англистике, Основне академске студије –
србистика.
 Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет – дипломирани
математичар – професор математике, Дипломирани информатичар – професор
информатике, Дипломирани физичар – наставник физике и информатике; Филолошкоуметнички факултет – енглески језик и књижевност, немачки језик и књижевност,
српски језик и књижевност.
 Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици –
Природно-математички факултет – Основне академске студије – математика, Основне
академске студије – физика, Основне академске студије – информатика; Филозофски



факултет – Основне академске студије – енглески језик и књижевност, Основне
академске студије – српски језик и књижевност.
Државни универзитет у Новом Пазару – следећи студијски програми на основним
студијама: математика, математика и физика, информатика и математика,
информатика и физика, српска књижевност и језик и енглески језик и књижевност.

Додатни услови Конкурса укључују да су кандидати:
 уписани први пут у текућој школској години на другу или трећу годину студија првог
степена,
 финансирани из буџета Републике Србије,
 ван радног односа,
 држављани Републике Србије и имају пребивалиште на територији Републике Србије,
 постигли максималну ефикасност током студирања (нису губили ниједну годину,
имају положене све испите из претходних година студија и просечну оцену најмање
7,50)
Пријаве за Конкурс се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на
адресу Немањина 22- 26, са назнаком: ,,Стипендије за недостајућа занимања”, а скенирану
документацију
треба
проследити
и
електронском
поштом,
на
адресу:
inicijalnoobrazovanje@mpn.gov.rs.
Поступак утврђивања редоследа кандидата укључује и тестирање студената од стране
Националне службе за запошљавање а након провере испуњености услова на основу
пристиглих пријава. Студенти који на основу процене Националне службе у потпуности или
у већој мери задовољавају захтеве за обављање послова недостајућих занимања се даље, у
оквиру сваке од области у којој недостају занимања, рангирају на основу просека оствареног
у претходним годинама студија.
Текст Конкурс са информацијама о потребним документима и конкурсним обрасцима,
критеријумима и поступку избора као и начину исплате стипендија доступан је на следећој
адреси: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/.
Молимо Вас да информацију о Конкурсу проследите студентским службама и објавите на
огласним таблама и веб сајту Ваше високошколске установе.

