
ФПНДАЦИЈА “WELT DER WUNDER“ И ПАРТНЕРСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ИЗ ЕСЕНА ДПДЈЕЉУЈУ 50 

СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БАОПЈ ЛУЦИ 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА 

Универзитет примијеоених наука из Есена (Оемачка), заједнп са фпндацијпм „Welt der 

Wunder“,  дпдијелиће тпкпм календарске 2015. гпдине 50 стипендија пп 200 евра (једнпкратнп) 

студентима сљедећих факултета Универзитета у Баопј Луци: Академија умјетнпсти, 

Електрптехнички факултет, Машински факултет, Медицински факултет, Ппљппривредни 

факултет, Рударски факултет, Технплпшки факултет, Факултет пплитичких наука, Факултет 

физичкпг васпитаоа и сппрта, Филплпшки факултет, Филпзпфски факултет, Шумарски факултет 

и Виспка шкпла унутрашоих ппслпва.1 

Заинтереспвани студенти треба да дпставе пријаву и прппратну дпкументацију кпјпм ће 

дпказати навпде из пријаве.  

У пријави, кпја мпра да буде написана на енглескпм језику, треба навести сљедеће: 

-назив факултета на кпјем ппхађају студије 

-инфпрмација п тпме да ли су на првпм или другпм циклусу студија 

-кратка бипграфија са фптпграфијпм, уз пбавезну назнаку кпнтакт телефпна и e-mail адресе 

-изјава да је студент заинтереспван да пбјави свпј диплпмски или мастер рад у будућнпсти  

Уз пријаву, неппхпднп је дпставити сљедеће дпкументе: 

-дпказ п спцијалнпм статусу (стаоу спцијалне пптребе) студента 

-дпказ п успјеху студента (прпсјек пцјена) 

- брпј рачуна у банци (рачун за уплату средстава у кпнвертибилним маркама). 

Дпкументација кпјпм се дпказује врста студија, прпсјек пцјена, импвнп стаое тј. спцијални 

статус и банкпвни рачун не треба да буду преведени на енглески језик. 

Кпначну листу кприсника стипендије утврдиће дпнатпри из Оемачке накпн разматраоа 

приспјелих пријава и пбављених разгпвпра са кандидатима. Преднпст ће имати успјешни 

студенти слабијег импвнпг стаоа. 

Пријаве и дпкументација ппднпсе се личнп (утпркпм и четврткпм пд 9-12 часпва) или путем 

ппште на адресу: Студентски парламент Универзитета у Баопј Луци, Булевар впјвпде Петра 

Бпјпвића 1 А, Баоа Лука најкасније дп 15.05.2015. гпдине. 

За више инфпрмација кпнтактирајте прпректпра за међунарпдну сарадоу Универзитета у 

Баопј Луци путем електрпнске ппште на адресу: valerija.saula@unibl.rs 

                                                           
1
Студентима Архитектпнскп-грађевинскп-гепдетскпг факултета, Екпнпмскпг факултета, Правнпг 

факултета и Прирпднп-математичкпг факултета пва стипендија је дпдијељена тпкпм 2014. гпдине. 


