Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје
Објавува
КОНКУРС
Во рамките на програмата ЕРАЗМУС+
АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНИ МОБИЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР
во академската 2021/2022 година
I ОПШТИ УСЛОВИ
Во рамките на програмата Еразмус+, КА131, Бизнис академија Смилевски – БАС, објавува
конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој во
странски високообразовни установи во зимскиот, летниот семестар или во текот на целата
академска 2020/2021 година.
На Бизнис академија Смилевски БАС во 2014 година и е доделен Erasmus charter for Higher
Education (269760 – EPP – 1 – 2015 – 1 – MK – EPPKA3 – ECHE) со што и е овозможено учество
во програмата Еразмус + во период 2014-2020 година. БАС исто го обнови својот Erasmus
charter for Higher Education за периодот 2021-2027
За размена на студенти на прв циклус на студии право на пријавување имаат само
редовните студенти со завршена прва година од студиите. За време на студискиот престој
студентот останува запишан во матичната високообразовна установа каде е должен
редовно да си ја плаќа школарината.
Мобилноста на студентот е со времетраење од најмалку 2 месеци до најмногу 12 месеци.
Мобилноста на наставниот кадар е со времетраење од 2 дена до 2 месеци (без деновите
за пат).
Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу БАС и други
странски високообразовни установи. (линк со листа на склучени договори)
II УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР
А: УСЛОВИ




Студентот мора да има одлично познавање на англискиот јазик;
Студентот мора да има завршено прва година на додипломски студии на Бизнис
академија Смилевски БАС.
Студнтот да има постигнато солиден успех за време на студиите

Б: КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР






Мотивационо писмо;
Целосно пополнета пријава;
Целосно доставена документација која се бара во конкурсот;
Постигнат успех на студиите до моментот на аплицирање;
Познавање на англиски јазик;

* Предност имаат оние кандидати кои не користеле Еразмус+ стипендии.
III ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Финансиската поддршка која студентот ја добива од Е+ средствата е наменета за трошоците
на студирање кои студентот би ги имал и на матичната високо образовна установа.
Месечниот износ на финансиска поддршка во академската 2021/2022 година зависи од
земјата во која ќе се одвива мобилноста. (линк месечни стипендии за студенти во три
категории)
*патните трошоци и здравственото осигурување ги покрива лично студентот.
IV ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
А: мобилност на студенти







Пополнет формулар за пријавување ( линк: Student Application Form)
Договор за студирање (линк: Learning agreement for studies)
Уверение за делумно реализирана студиска програма на прв циклус на студии и
реализирани ЕКТС
Најмалку 1 препорака од професор/предавач
Кратка биографија (линк: europass model)
Копија од лична карта или пасош

*студентот може да ги приложи сите сертификати и пофалници кои ги поседува
заедно со задолжителната документација
Б: мобилност на наставен кадар за наставен ангажман (teaching)





Link: Staff application form
Link: Staff mobility agreement for teaching
Покана (letter of invitation) од страна на високообразовната установа – домаќин
Кратка биографија (линк: europass model)

В: мобилност на наставен кадар за доусовршување (training)



Link: Staff application form
Link: Staff mobility agreement for training




Покана (letter of invitation) од страна на високообразовната установа – домаќин
Кратка биографија (линк: europass model)

V ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДБИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ
 Кандидатот лично ја поднесува пријавата и целата документација до Еразмус+
координаторот на акдемијата во 2 примерока најдоцна еден месец по објавување
на конкурсот.
 Селекцијата на кандидатите ја врши БАС согласно критериумите објавени во
конкурсот, како и приложената документацијата која е задолжителна при
аплицирање.
VI ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ
 Конечните резултати ќе бидат објавени на официјалната веб страна на БАС,
www.bas.edu.mk
 Кандидатите ќе бидат информирани по меил за сите информации поврзани со
конкурсот
 Со пријавата кандидатите се согласуваат нивното име да биде објавено во листата
VII ДРУГО
Избраните кандидати се должни пред заминување и по враќање од странската
високообразовна установа да се придржуваат на сите процедури за кои ќе бидат
навремено известени.
КОНТАКТ ЛИЦЕ
Еразмус координатор
Ненад Дафинчевски
nenad.dafincevski@gmail.com

