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Правилник о мобилности студената и особља и преносу ЕСПБ

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 -  
др.Закон и 73/2018), и члана 66. ст.1 т.14 и чл.123 и чл.197 ст.4 т.12 Статута Високе 
пољопривредне школе струковних студија Шабац бр.10/3/2 од 20.03.2018. године, 
Наставно-стручно веће Школе на седници одржаној 28.03.2019. године усвојило је:

П Р А В И Л Н И К 

О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА И ПРЕНОСУ ЕСПБ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овај правилник уређује основне принципе мобилности студената и особља, као и 
процес преношење ЕСПБ стечених на другој високошколској установи.

Члан 2.

Под мобилношћу студената и особља подразумева се студијски боравак или стручна 
пракса који се реализују на високошколским установама у иностранству. Она ће се 
остваривати на основу међудржавних споразума који су у складу са правилима 
програма Еразмус+ (Ш ег-тзТићопакдгеешеп! 2014-20), доступних програма размене 
на универзитетима и другим високошколским установама. Потписивањем Уговора, 
Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац (у даљем тексту: 
Школа),обавезује се на поштовање основних начела Еразмус повеље, што је у складу 
са основним начелима предвиђеним Статутом школе.

Школа при избору високошколске установе с којом ће остварити међусобну сарадњу 
узеће у обзир усаглашеност студијских програма, као и претходно позитивно 
искуство и циљеве Школе за унапрерђење квалитета студија.

Размена студената може се одвијати у оквиру међународних програма размене 
студената и особља или на основу споразума између Школе и других високошколских 
установа у иностранству.

Свим активностима, које се односе на међународну сарадњу, координира Канцеларија 
за међународну сарадњу заједно са правном, администативном службом, а које 
одобрава директор школе.

Информације о пакету услуга студент ће добити од представника Канцеларије за 
међународну сарадњу који се могу контактирати преко е-шаИ-а школе.

Информативни пакет подразумева информације о студијском програму, животним 
условима (смештај, исхрана, осигурање и медицинска заштита).

Информације ће бити доступне на српском и енглеском језику.

Период мобилности утврђује се унапред одговарајућим програмом размене. 
Препоручује се да период траје најдуже једну школску годину односно до два 
семестра.
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Правилник о мобилности студената и особља и преносу ЕСПБ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И
ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 3.

Студенти високошколских установа из иностранства, гостујући студенти, који су 
заинтересовани за наставак студија или стручне праксе на Високој пољопривредној 
школи струковних студија Шабац могу да аплицирају у оквиру пројекта, при чему 
треба да испуне следећу регистрациону процедуру:

- Попуњен апликациони формулар
- Потписан уговор о учењу
- Копија пасоша
- С ^  студента (користити ЕЦКОРАЗЗ формулар)
- Мотивационо писмо
- Уверње о положеним испитима
- Потврда статуса студента са високошколске установе -домаћина(студентски 

индекс или неку други вид потврде)
- Потврду о знању енглеског језика, од одоврајућег одељења са високошколске 

установе са које студент долази
- Препоруку с матичне високошколске установе.

Студенти чија пријава буде прихваћена, добиће електронском поштом одлуку о 
прихватању у року од 7 дана.

Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог студирања, 
могућност настављања студија у Школи и друга питања уређују се уУговором из става 
1 овог члана.

Гостујући студенти имаће изједначен статус са буџетским студентима Високе 
пољоприврдне школе по питању свих права и обавеза.

Члан 4.

Студент има право:
- на упис, квалитетно студирање и објективно оцењивање;
- на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на

студије;
- на самоорганизовање;
- на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом и статутом;
- на учествовање у стручном раду;
- на консултације и менторски рад;
- на слободу мишљења и исказивања ставова током наставе и других активности

у Школи;
- на повластице које произилазе из статуса студента;
- на различитост и заштиту од дискриминације;
- да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе;
- на завршетак студија у краћем року;
- на слободно коришћење библиотечким и осталим изворима информација;
- на уписивање предмета из других програма, сходно Статуту;
- на притужбу за случај повреде неког од његових права предвиђених законом

или општим актима;
- на мировање обавеза у случајевима утврђеним законом и овим Правилником;
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- на организовање спортских активности у циљу потпуног развоја личности;
- на друга права предвиђена Статутом и другим општим актима Школе.

Студент је дужан да:
- извршава своје наставне и предиспитне обавезе у Школи;
- поштује режим студија и опште акте Школе;
- поштује права запослених и других студената у Школи;
- учествује у вредновању квалитета студијских програма, наставе, наставника, 

сарадника и служби Школе на начин предвиђен општим актом Школе;
- учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом Школе;
- чува углед и достојанство Школе, студената, наставника и других припадника 

струковне заједнице;
- понаша се у складу са етичким кодексом припадника струковне заједнице.

Одабраним кандидатима биће пружена максимала академска помоћ током периода 
мобилности. Обезбедиће се ментор, као и студент-помагач.

Пружиће се помоћ око консултација и материјала за учење на енглеском језику.

Школа води евиденцију о гостујућим студентима током периода мобилности.

Школа уноси и ажурира податке у Регистар гостујућих студената:
- податке о студенту: годиште, место и држава рођења, место и држава сталног 

становања;
- податке за одређивање образовног статуса студената: претходно завршено 

образовање, језик на којем је стечено основно и средње образовање, уписани 
студијски програм, врста студија, година студија и година првог уписа на 
студијски програм, година завршетка студијског програма (за студенте који 
планирају упис на мастер судије), просечна оцена у току студија, језик на коме 
се изводи студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, и издатим 
јавним исправама.

По завршетку периода мобилности, Школа се обавезује да ће издати потврду о 
положеним испитима, (опис предмета, оцену и остварене ЕСП бодове) и другим 
постигнутим резултатима током периода мобилности (обављена стручна пракса или 
друга релевантна академска активност).

Члан 5.

Студент Школе (у даљем тексту: одлазећи студент) може завршити део студијског 
програма истог нивоа студија на другој високошколској установи у земљи или 
иностранству у трајању до једне године, односно два семестра, под условима 
предвиђеним тим студијским програмом и правним актом високошколске установе у 
коју одлазе.

Мобилност је могуће реализовати на високошколским установама које се налазе у 
земљама које су се укључиле у Ерасмус+ програм као и у предузећима у државама 
чланицама Европске уније. Студенти са сталним пребивалиштем у некој од држава 
учесница Програма не могу се пријавити за високошколске установе на подручју 
земље у којој имају регистровано пребивалиште.
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Примарни циљ боравка одлазећих студената на иностраној високошколској установи је 
студијски боравак или обављање стручне праксе.

У циљу пружања информација заинтересованим студентима и запосленима о 
могућностима и условима студирања, као и у циљу спровођења наставног плана и 
програма и посете запослених другим установама, Школа објављује информативни 
пакет на свом веб сајту.

Члан 6.

Одлазећи студенти и запослени се морају придржавати захтева које је поставила 
партнерска високошколска установа у коју одлазе.

Сви студенти и запослени који испуњавају услове за мобилност добијају 
административну подршку од Школе. Избор кандидата врши високошколска установа 
којој су студенти поднели пријаву.

Иста процедура се примењује на кандидате за мобилност запослених. Ако број 
кандидата пређе број расположивих места, директор или координатор програма 
Ерасмус + даје своју препоруку.

Члан 7.

Партнерске високошколске установе које врше међусобну размену студената 
потписују уговор којим се регулишу заједничка права и обавезе. Део студијског 
програма завршен од стране студента на другој високошколској установи може 
укључивати један или већи број предметних курсева.

Након завршетка дела студијског програма, студент наставља студирање на својој 
матичној високошколској установи и преноси сакупљене ЕСПБ испита које је 
положио, који се признају у складу са Споразумом о учењу који потписују обе 
високошколске установе. Прихватање положених испита подразумева и признавање 
добијених оцена.

Начин покривања трошкова њиховог студирања и друга питања у вези са 
остваривањем дела студијског програма на другој високошколској установи уређује се 
уговором.

Похађање наставе и положени испити студената доказују се студентским индексом, 
односно одговарајућом потврдом.

Члан 8.

По завршетку студијске посете студенти су у обавези да најкасније две недеље по 
повратку Канцеларији за међународну сарадњу предају Извештај о Еразмус+ 
мобилности уз потврде о оценама/пракси добијене у високошколској установи у којој 
су боравили.

Након завршетка периода мобилности, студенти и запослени који се враћају, дужни су 
да попуне и потпишу преглед послат од стране установе-домаћина.
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Одлазећи студенти током и након мобилности, задржавају статус студента Школе.

Студент који се финансирају из буџета Републике Србије не губе свој статус током 
трајања периода мобилности.

Самофинансирајући студенти током периода мобилности настављају да редовно 
плаћају утврђену школарину Школи.

ПРЕНОС ЕСП БОДОВА 

Члан 9.

ЕСПБ је Европски систем преноса и акумулације бодова који је стандард за 
упоређивање постигнућа и успешности студената високог образовања.

У складу са Болоњском декларацијом, Висока пољопривредна школа струковних 
студија Шабац усвојила је ЕСПБ за све нивое студија, како би олакшала студентску 
мобилност на међународном нивоу и осигурала транспарентност и признавање својих 
студијских програма.

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСП бодова, а обим студија 
изражава се збиром ЕСП бодова:
Збир од 60 ЕСП бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40- 
часовне радне недеље током једне школске године.
Укупно ангажовање студента састоји се од:

1. активне наставе (вежбе, практикуми, консултације, пројекти, презентације, 
семинари, менторска настава, практична настава, стручна пракса и слично),

2. самосталног рада,
3. колоквијума,
4. испита,
5. израде завршног рада,
6. добровољног рада у локалној заједници организованој од стране Школе на 

пројектима од значаја за локалну заједницу
7. других облика ангажовања, у складу са општим актом Школе (пракса и слично).

Члан 10.

Пренос и признавање ЕСП бодова је основа у реализацији мобилности студената, што 
се регулисано уговором о учењу којим се гарантује признавање ЕСП бодова и оцена 
стечених вештина на размени на одговарајућем студијском програму.

У циљу пружања стручне, административне и академске подршке одлазећим и 
гостујућим студентима, на нивоу Школе одређују се ЕСПБ координатори.

Поред ЕСПБ координатора, студенти током периода мобилности имају подршку и од 
стране административних служби Школе.

Члан 11.

Након периода мобилности гостујући и одлазећи студенти настављају студирање на 
својим матичним установама, приликом чега преносе остварене ЕСПБ бодове, који се 
признају у складу са Споразумом о учењу који потписују обе високошколске установе.
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С обзиром да се најчешће студијски програми матичне установе и установе примаоца у 
којој се остварује мобилност не поклапају у потпуности, поступак признавања заснива 
се на сличностима студијског програма и исходима учења који се упоређују.

Наставно-стручно веће на предлог ЕСПБ координатора доноси одлуку о признавању 
положених испита, одсносно остварених ЕСП бодова.

Одлуку о признавању остварених ЕСПБ-а потписује директор Школе, у складу са 
Споразумом о учењу.

Главни документи који омогућавају студентску мобилност, као и пренос и признавање 
ЕСПБ стечених на другој високошколској установи су:

Образац за пријаву студента, додатак овог правилника (Образац 1);
Споразум о учењу, додатак овог правилника (Образац 2);
Уверење о положеним испитима, додатак овог правилника (Образац 3).

Наведени документи се објављују и на енглеском језику, уколико програм мобилности 
укључује инострану партнерску установу. Сличне документе подноси подносилац 
захтева за мобилност запослених, у складу са захтевима дотичне установе-домаћина.

Након завршетка периода мобилности, студенти и запослени који се враћају, дужни су 
да попуне и потпишу преглед послат од стране установе-домаћина.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе и званичној интернет страници Школе.

Члан 12.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Председа * г већа школе

Бр.8/6/10
Дана: 28.03.2019. год.
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кАбзосЈаЦоп Еигорееппе сЈеб 
Соп5егуа(оЈге5, АсасЈетЈеб сЈе 
Мибјдие е» Ми51кИосИ5сћи1еп

Е г а б т и б  +  М о ђ И К у
5 ( и д е п (  Д р р И с а И о п  Г о г т

А11 аррИсаИопб ^ог ехсћапде рго д гаттез  ти^Е ће таС е Ипгоидћ Ше Егазти5+
СоогСЈпа^ог јп Ше зепдтд ЈпзШиЧоп

Са5(/(атМу пате: 

РЈГ51 пате:

Аррјујпд (о Кесејујпд Тп^ШиНоп

Кесетпд јпбШиИоп: Ноб1 п̂5(̂ (и(̂ оп'5 пате

Ргјпсјра! 5(иСу 
5иђјес( (Јп5(гитеп( 
ог 5ићјес( о( (ћебјб)1 
а( Тће Кесејујпд 
1п5(ј(и(јоп

5(иСу сус1е2 Сиппд 
(ће ежсИапде регјои

БасИеЈог (151) □ Маз(ег (2пс) □ Рос1ога(е (3гс) □

5(и4у регјои 
ассогСЈпд (о Тће 
Кесетпд 
1П5(НиНОП'5 
аса^етјс са1епСаг:

151 5ете5(ег □ 2пс| 5етез(ег □ АсаСетЈс Уеаг □ 0(Иег РегЈоС (Ј.е.Тегт) □

Аса^етјс уеаг: АсаСетЈс уеаг 5(иСеп1 аррјјез (ог

5еп4тд 1п5(ј(и(1оп

№ те: Иате А4т1пЈ5(га(јуе
ЏпК:

1п1етаИопа! Ке1аИоп5 ОГЛсе

1п5(1(и(1опа1 соСе: 
(К аррПсаШе)

1пзС1иСопа1 СоСе Ега5ти5+
СоогСЈпа(ог3:

Соп(ас( Регбоп

АССге55: АССгезз Е-таИ : Е-таИ

Соип(гу : Рћопе : РСопе (Јпс!. соип(гу соСе)

5(и4еп(

Са5(/(атј|у пате 
(5):

Са5( пате (5) Рјг5( пате (5): РЈг5( пате(5)

Ра(е апС р1асе о( 
ђЈг(И:

Ра(е апС р1асе о( СЈг(С Ма(јопа1ј(у4: ИаИопату

5еж [М/Р]: М/Р Рћопе: РСопе (јпс!. соип(гу соСе)

Сиггеп( аССге55 Сиггеп( аССге55 Регтапеп( 
аССге55 
(К СК(егеп():

Регтапеп! аССге55

Сиггеп( аССге55 15 
уаП4 ип(И:

УаИС ипШ Етегдепсу
соп(ас(:

Иате, Е-таИ, РСопе

Е-МаИ: Е-таИ

Шшш Егазти5+



СиггеШ 51и4Је8 (а( 5епдЈпд 1п5(ј(и(1оп):
рје!0 о( ЕОисаИоп 
15СЕР СоОе5:

0215 (Мизјс апс1 РегТогтЈпд Дг1з)

5(и0у ргодгатте6 
(ге!еуап( Рог уоиг 
5(и0у 5(ау):

5(иСу ргодгатте

Ргјпсјра! 5(и0у 
5и0јес(:

Ргјпсјра! г1иСу гићјес!

5(и0у сус1е: 5(и0у уеаг: 1 с̂ п 2пс □  3гс □  41ћ □

РигаИоп о( (ће 
5(и0у Ргодгатте:

Иитђег о!1 уеагз

51и4у РегЈо̂

РегЈоО о( 5(и0у7

СС/тт/уу 

(ог топ1И/уеаг)

СС/тт/уу 

(ог топ1И/уеаг)

РигаИоп о( 
5(ау 
(№. о( 
5(и0у 
топ(ћб)

Митђег о( Рге(еггеО рго(е55ог(5) а(
ехрес(еО Кесетпд јпзШиИоп (ог 1Ие
ЕСТ5 сге0ј(5 тајп 5иђјес( (К апу)

0е5Јге4 Соиг5е5 а( Кесејујпд 1п5(Ки(1оп 
(РгеЈЈтЈпагу 1еагпЈпд Лдгеетеп()

Соиг5е 
сотропеп(8 
соОе (К апу)

Соиг5е сотропеп( (Ше

(а5 ЈпОЈса1еО т  (ће соиг5е са(а!одие) а( 
Кесејујпд 1п5(ј(и(јоп

5ете5(ег 
(аи(итп 
/ 5ргЈпд 
ог (егт)

МитОег о( ЕСТ5 
сге0ј(5 (о ђе ашагОеО 
ву Кесејујпд 
1п5(ј(и(јоп ироп 
5иссе55(и! сотр!е(јоп

То(а! питОег о( ЕСТ5

ДррПсаНоп Раскаде:

1. Кесог^јпд ог РогКоЈЈо (ог Ли^НЈоп

К Кесетпд IпзШиИоп геди/гез уои (о зеп^ 'т а (сегНЛеЈ) гесог&тд о( уоиг аи̂ Шоп герегШте, р/еазе азк уоиг (еасНег оН уоиг 
та/п зиНјес{ {о сег{/{у Ну зјдпјпд {На{ {Не гесогдтд /з уоиг отп регНогтапсе

1.151 о( рјесв5 рег(огтеО оп уоиг КесогОЈпд (ти5Јс рег(огтег5) апО/ог 5соге5 ЈпОЈса1еО т  уоиг РогКоИо 
((ог сотро5ег5):
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2. МоИуаИоп

РЈеазе аИасИ уоиг тоИуаИоп ЈеНег

3. Тгапзегјр* о^ Кесог^б9

РЈеазе аИасИ уоиг Тгапзсгјр! о̂  КесогС5 (Т гедие5(еС 'оу Кесемпд ТпбШиИоп)

4. СиггЈсиЈит УИае

РЈеазе аИасИ уоиг СУ (Т гедиез1ес1 ђу Кесејујпд ЈпзШиИоп)

ЗШ^епГб ^апдиаде бкИЈб10

Мо1Иег 1опдие:

РЈеазе ЈпСЈсаСе уоиг Јапдиаде зкјјјз о1Иег 1Иап то1Иег 1опдие:

1. 1_апдиаде: капдиаде 1 итИеС А1 □  А2 □ МоСега1е В1 □  В2 □ Р1иеп1 С1 □  С2 □

2. капдиаде: 1_апдиаде 2 итИеС А1 □  А2 □ МоСега1е В1 □  В2 □ Р1иеп1 С1 □  С2 □

3. капдиаде: капдиаде 3 итИеС А1 □  А2 □ МоСега1е В1 □  В2 □ РЈиепС С1 □  С2 □

I а т  ажаге о̂  1Ие ођИдаИоп 1о разз 1Ие опИпе 1апдиаде 1ез1 (уја 01511) ве̂ оге т у  51иСЈез 
ађгоаС, апС I а т  Јп1еге51еС јп јтргоујпд т у  Јапдиаде 5кЈ!!5 Т гесоттепСеС

□

Ргеујоиг 5(идЈв5 јп Егазтиб Ргодгатте

Иауе уои а1г 
ЕКА5МЏ55И

еаОу Рееп 5(и0ујпд/№огкјпд аОгоаО а5 
ЈОеп(/(гаЈпее?

Уе5 □ Ио □

I  "Уеб",
р!еа5е
ЈпОЈса(е:

Кесејујпд 
1п5(ј(и(јоп:

Рогтег Иоб1 п̂г(̂ (и(Јоп'5 пате Рогтег Ио5( п̂ 5(̂ (и(Јоп '5 
пате

Рогтег Ио5( ш5(И:и(№п'5 пате

5(иСу сус1е ВасИеЈог (151) □ Ма5(ег (2пс) □ Рос1ога(е (3гс) □

РигаИоп о̂  
5(ау (топ(И5)

ОигаИоп о( 5(ау (топ(И5)

5Јдпа(игв5 оГ 5еп4Јпд 1п5(ј(и(1оп

5(и0еп(: Иате, 5игпате^^^^^И Ра(е:Н 5јдпа(иге

Рго(е55ог/Ти(ог 
(о( (ће тајп 
5иРјес():

Иате, 5игпате Ра(е: 5јдпа(иге Са(е

ИеаО о( 
Рераг(теп(:

Иате, 5игпате Ра(е: 5јдпа(иге Са(е

Ега5ти5 + 
СоогОЈпа(ог:

Иате, 5игпате Ра(е: 5јдпа(иге Са(е

Шшш Егазти5+



1ЧОТЕ5 РОК СЏ10АМСЕ

Сепега! 1п(огта(јоп
А11 епдијгјез апС аррИсаИопз о̂г ехсИапде ргодгаттез тиз! ђе таСе (ИгоидИ 1Ие гезропзјђје Егазтиз 
СоогСЈпа1ог т  уоиг зепСЈпд/Иоте ЈпзШиИоп. То (асМИЖе депега! ргосеСигез, р!еазе изе е-таИ ипШ 1Ие роЈШ 
о̂  ти(иа! соп^ЈгтаИоп/зЈдпа^игез.
Арр!јса(јоп (огт апО ОеаОИпе
Р!еазе сотр!е(е 1Ие ^огт аз Ги11у апС аз с1еаг1у аз роз5Ј01е. ТИе СоогСЈпа1ог жШ јп^огт уои ађои! 1Ие 
аррИсаИоп СеаСИпе о̂г уоиг рге̂ еггеС гесеЈуЈпд/Иоз! ЈпзШиИоп з̂).
О(ћег (огтз
5оте ЈпзШиИопз тау гедиЈге ех1га СоситеШаИоп жИИ уоиг аррИсаИоп; уои тау  о̂г ехатр1е ђе азкеС 1о 
сотр!е(е а зесопС аррИсаИоп ^огт апС/ог аррју оп1у о̂г уоиг 51иСу авгоаС.

1 Ргјпсјра! 5(и0у 5и0јес1
Оп1у 51а1е уоиг ргјпсјра! 51иСу СЈзсЈрИпе, Јп жИЈсИ уои жјзИ 1о ђе аиСШопеС. К уои жјзИ 1о аиСШоп о̂г тоге 
1Иап опе СЈзсЈрИпе, уои зИои!С сотр!е(е а зерага(е аррИсаИоп о̂г еасИ.
о̂г а (Иезјз, тођИКу жЈпСож ог 1гее е1есИуе5.

2 5(и0у сус1е: 5Иог1 сус1е (Е<ЗЕ 1еуе1 5) / ђасИе!ог ог едијуа!еп1 Пг5( сус1е (Е^Е 1еуе1 6) / та51ег ог едијуа!еп1 
5есопС сус1е (Е^Е 1еуе1 7) / Сос1ога1е ог едијуа!еп1 (ИлгС сус1е (Е^Е 1еуе1 8).

3 Ега5ти5+ СоогОЈпа(ог/Соп(ас( рег5оп: а рег5оп жИо ргоуЈСе5 а Ипк Гог аСттЈ^таИуе Јп^огтаИоп апС 
жИо, СерепСтд оп 1Ие 51гис1иге о̂  1Ие ИЈдИег еСисаИоп ШКиИоп, тау  ве 1Ие Сераг1теп1а! соогСЈпа(ог ог жШ 
жогк а1 1Ие ЈШегпаИопа! ге1аИоп5 оШсе ог едијуа!еп1 ђоСу жИИЈп 1Ие Јп^ШиИоп.

4 Ма(1опа11(у: Соип1гу 1о жИЈсИ 1Ие рег5оп 1зе1опд5 аСт1п151га11уе1у апС 1Иа1 Ј55ие5 1Ие 1Р сагС апС/ог ра55рог1

5 15СЕР соОе 5еагсИ 5еагсИ 1оо! ауај!ађ!е а1 ћИр://ес.еигора.еи/еСиса11оп/1оо15/15сеС-  ̂ еп.ћ!т 5Иои1С ђе и5еС 
1о ПпС 1Ие 15СЕР Се1аНеС Пе!С о̂  еСисаИоп апС (гајпјпд 1Иа1 15 с!о5е51 1о 1Ие 5иђјес1 о̂  1Ие Седгее 1о ђе 
ажагСеС 1о 1Ие 51иСеп1 ђу 1Ие 5епСтд Јп^ШиИоп

6 5(и0у ргодгатте: ј. е. регТогтапсе 51иСЈе5, сотро^Шоп, реСадодЈса! 51иСЈе5, Сос1ога! 51иСЈе5, ог 5ЈтМаг.

7 СИск оп (ће 0а(е апС 5е1ес1 а Сау 1Тот а са1епСаг Ш уои кпож 1Ие 51аг1 апС епС Сау о!1 уоиг 51иСу регЈоС а1 
1Ие Ио51 п̂5(ј(и(Јоп. 1̂  уои с1опТ кпож ехас! с1а1е5, р1еа5е п̂̂ с̂аТе 51ис1у топ1И5

8 Соиг5е ог ап ИеОиса(Јопа! сотропеп(" 15 а ^еШ-соШатеС апС ^огта! 51гис1игеС !еагпјпд ехрегјепсе 1Иа1 
е̂а1иге5 1еагптд ои1соте5, сгеСИ5 апС 1г>гт5 о!1 а55е55теп1. Ехатр1е5 о̂  еСисаИопа! сотропеп(5 аге: а 

соиг5е, тоСи1е, 5еттаг, 1ађога1огу жогк, ргасИса! жогк, ргерагаИоп/ге^еагсИ о̂г а 1Ие5Ј5, тођИКу жтСож ог 
1гее е1есИуе5.

9 Тгап5сгјр( Јпс1иОЈпд (и!1 0е(ај|5 о( ргеујои5 апО сиггеп( ћјдћег еОиса(Јоп 5(и0у. ТИЈ5 Иа5 Го Ре Ј55иеС 
ђу 1Ие 5епсИпд т51Ши1тп, по1 1о ђе тп51акеп жШИ 1Ие Г̂ па! Чгап5спр1 о̂  гесогс15' жИлсИ жШ ђе 5̂5иес1 ђу 1Ие 
гесејујпд т^ШиИоп а1 1Ие епС о̂  1Ие ехсИапде регЈоС.

10 Еапдиаде сотре(епсе
Уои жШ погта11у ђе ехрес1еС 1о Иауе 5оте ргоЛсЈепсу јп 1Ие 1апдиаде и5еС о̂г (иШоп јп 1Ие гесемпд 
Јп^ШиИоп апС уои жШ дат то51 вепеЛ1 1гот уоиг ехсИапде Ш уои Иа̂ е 5оте ргоЛаепсу т  1Ие соип1гу'5 па1 е̂ 
1апдиаде.

Еапдиаде 5кШ5: ТИЈ5 Јп^огтаИоп 15 оп1у теап! а5 а ргеИттагу гаИпд 1о а55е55 1Ие 1еуе1 о̂  1апдиаде 
ргоЛаепсу. ТИе ас(иа! 1еуе1 жШ ђе Се1егтЈпеС аТСег 1Ие 51ис1еп1'5 Ега5ти5+ поттаИоп ву 1Ие Пгз( 0^5 
а55е55теп1. То (асМИЖе уоиг гаИпд, 1Ие дјуеп орИоп5 тау ђе гедагСеС т  гоидИ ге!а1Јоп 1о 1Ие ге е̂гепсе 1еуе15 
о̂  1Ие Соттоп  Еигореап Егатежогк о̂  Ке е̂гепсе Гог Иапдиаде5 (СЕЕК - 5ее 
ћИр://еигора55.сеСе^ор.еигора.еи/еп/ге5оигсе5/еигореап-!апдиаде-!еуе!5-се^г): А1 (ИтИеС) - С1/2 (̂ 1иеп1).

11 Ега5ти5+ Ореп ипдиЈ5(Јс 5иррог( (ОИ5) о̂г 51иСеп(5 жИеп товИИу 15 (акјпд р1асе ђе1жееп Ргодгатте 
Соип1пе5 (КА103). ОИ5 15 по( ауај!ађ!е о̂г 1п1егпа1Јопа! сгеСИ товИИу (КА107). СоогСЈпа1ог о̂  5епСЈпд 
Јп^ШиИоп гедј51ег5 51иСеп1 о̂г 1апдиаде а55е55теп1 ве̂ оге ИЈ5/Иег 51иСЈе5 ађгоаС, апС гедј51ег5 51иСеп1 1о 1Ие 
1апдиаде соиг5е о̂г јтргоутеп! о̂  1Ие 1апдиаде 5кШ5 Ш Исеп̂ е 15 а!1оса1еС. 
ћИр://жжж.ега5ти5та15.р1/ега5ти5та15/1таде5/рС^5/О15-ВЕИ-и5ег-ди1Се-01102014 Ппа! сЈеап.рСГ

4
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http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://www.erasmusmais.pt/erasmusmais/images/pdfs/OLS-BEN-user-guide-01102014_final_clean.pdf


1 _ е а г п т д  Д д г е е т е п (  

5 1 и ^ е п 1  М ођИИ у Гог 5 (и 4 Ј е 5

Ијдћег Е^иеаНоп: 
^еагпјпд ДдгеетеШ Гогт 

31и&еп1'5 п ате  
А с а д е т-1с Уеаг 20.../20...

51и<Пеп1
1а51 пате(5) РЈГ51 пате(б) Ра1е оР Н|г(Н ИаИопаННу1 5ех [М/Р] 51иЈу сус1е2 Рјеј  ̂оР е^исаИоп 3

5епЛп§
1п51|1и1|ОП

Иате РасиИу/0ераг1теп1
Ега5ти5 со^е4 
(|р аррНсаН!е) А<П<Пге55 Соип1гу Соп1ас1 рег5оп пате5; етаН; рНопе

Кесешпд
ЈпбШиИоп

№ те РасиИу/ Рераг(теп1
Ега5ти5 со^е 
(|р аррНсаНЈе) А<П<Пге55 Соип1гу Соп1ас1 рег5оп пате; етаН; рНопе

ВеТоге 1Ие тоИИИу

5(иду Ргодгатте а ( (Не РесеМ пд 1п5{Ни{1оп 

РЈаппе  ̂р е гО  оР 1Не тоНМНу: Ргот [топ1Н/уеаг]............ 1о [топ1Н/уеаг]............

ТаН1е А 
ВеРоге 1Не 
тоНННу

Сотропеп16
со^е

(јр апу)

Сотропеп1 ИИе а11Не Кесе|Џ|п§ 1п51|1и11оп
(а5 ЈпШсаНе̂  јп 1Не соиг5е саНаЈодие7)

5ете51ег
[е.д. аи1итп/5рпп@; 

Негт]

ИитНег оР ЕСТ5 сгеЛ15 (ог е^ш«а!еп1)8 
1о Не ашапПе<П Ну 1Не Кесе|Џ|п§ 

1п51|1и11оп ироп 5иссе55ри! сотр!еИоп

То1а1: _

№еН јјпк 1о 1Не соиг5е саНаЈодие а1 1Не Кесејујпд Јп^ШиИоп Је^спНтд 1Не ЈеагпЈпд оиНсоте^: [теВ Ипк (о (ће ге1е а̂п( 1п/огта(1оп]

ТИе 1еуе! оР јапдиаде сотреИепсе9 јп_______ [ЈпЛсаТе ћеге 1ће та1п 1апдиаде ој ЈпвТгисПоп] 1На1 1Не 51и̂ еп1 а!геа^у На5 ог адгееб 1о асријге Ну 1Н е 51аг1 оР 1Не
51и̂ у регјо  ̂Ј5: А1 □ А2 □ В1 □ В2 □ С1 □ С2 □ МаХше зреакег □

РесодпШоп а ( (Не 5епЛ пд 1п5(1'{и(1'оп

ТаНЛе В 
ВеРоге 1Не 
тоНШНу

Сотропеп1
со^е

(јр апу)

Сотропеп1 ИИе а11Не 5епШп§ 1п51|1и1|оп
(а5 ЈпШсаНе̂  јп 1Не соиг5е саНаЈодие)

5ете51ег
[е.д. аиНитп/^ргЈпд; 

Негт]

ИитНег оР ЕСТ5 сгеШ15 (ог е^иша!еп1) 
1о Не гесо§ш5е<П Ну 1Не 5епШп§ 

1п51|1и1|оп

То1а1: _

РгоуЈ5Јоп5 аррјујпд јр 1Не 51и̂ еп1 о̂е5 по1 сотрЈеНе 5иссе55ри!!у 5оте е^исаИопа! сотропепН5: [теВ Ипк (о (ће ге!е^ап( 1п^огта(1оп]

Сотт 1(т еп(
Ву 51§п|п§ СН|5 НоситепН сНе БСиНепС, сНе 5епН|п§ 1п5НСиНоп апН сНе Весе171п§ 1п5НСиНоп сопН|гт сНаС сНеу арргохе сНе 1еагп|п§ ДдгеетепС апН сНаС сНеу сотр1у шНН а11 сНе 

аггап§етепС5 а§гееН Ну а II рагНеа. 5епН|п§ апН Весе171п§ 1п5СНиНоп5 ипНегСаке Со арр1у а11 сНе ргГпс|р!е5 оИ сНе Егаатиа СНагСег Ног И|§Нег ЕНисаНоп ге!аНп§ Со тоНПНу Ног 5СиН|е5 (ог сНе 
ргГпсГр!е5 а§гееН |п сНе 1пСег-1п5СНиСГопа1 ДдгеетепС Ног Гп5СНиС|оп5 1осаСеН |п РагСпег СоипГ:пе5). ТНе ВепеН|сГагу 1п5СНиС|оп апН сНе 5СиНепС 5Нои1Н а|5о соттН Со шНаС 15 5еС оиС т  сНе 
Ега5ти5+ §гапС адгеетепС. ТНе ВесеГ71п§ 1п5СНиС|оп сопН|гт5 сНаС сНе еНисаС|опа1 сотропепС5 ||5СеН |п ТаН1е А аге |п 1 Гпе шНН Н5 соиг5е саСа1о§ие апН 5НоиИ Не а7аПаН1е Со сНе 5СиНепС. 
ТНе 5епН|п§ 1п5СНиС|оп соттН5 Со гесо§п15е а11 сНе сгеНН5 ог е̂ иНаГепС ипН5 §а|пеН аС сНе ВесеГ71п§ 1п5СНиС|оп Ног сНе 5иссе55Ии11у сотр1еСеН еНисаС|опа1 сотропепС5 апН Со соипС сНет 

СошагН5 сНе 5СиНепС'5 Не§гее а5 Не5сг|НеН |п ТаН1е В. Апу ежсерС|оп5 Со СН|5 ги1е аге НоситепСеН |п ап аппех оН СН|5 Ееагп|п§ АдгеетепС апН а§гееН Ну а11 рагНе5. ТНе 5СиНепС апН сНе 
Весемп§ Гп5СНиС|оп шПГ соттитсаСе Со сНе 5епН|п§ Гп5СПиСГоп апу ргоН1ет5 ог сНап§е5 ге§агН|п§ сНе 5СиНу ргодгатте, ге5роп5|НГе рег5оп5 апН/ог 5СиНу репоН.

СоттИ теп1 № те ЕтаП Ро5|Иоп Ра1е 5г§па1иге

51и е̂п1 5(идеп(

Ке5роп5ЈН1е рег5оп10 а1 
1Не 5епШп@ 1п51Ј1и1Јоп

Ке5роп5ЈН1е рег5оп а1 1Не 
Кесејујпд Јп^ШиИоп11

1



Е га5 ПЛ115 +

Ијдћег ЕОисаНоп: 
Ееагпјпд ДдгеетеШ ^огт 

31и&еп1'5 п ате  
А с а д е т-1с Уеаг 20.../20...

РигЈпд 1Ие МоИИИу

ЕхсерИопа! сИапдез 1о Таћ!е А
(1о Ее арргохеИ Еу е-та|| ог 51§па1иге Ву 1Ие ̂ СиНепП 1Ие ге5роп5|И1е регеоп 1П 1Ие 5епИ|п§ ЈпеШиИоп апИ 1Ие ге5роп5|И1е регеоп 1П Ше Иесе1Х1п 1п5НСиИоп)

Таћ!е А2 
Рипп§ 1Ие 
тоћШ1у

Сотропеп1
со<е

(Ш апу)

СотропепЕ ИИе а11Ие Кесешпд 
1п51|1и1|оп

(а5 ЈпШсаЕе̂  јп 1Ие соиг5е са1а!о@ие)

Ре1е1:е<
сотропеп1

[Иск јк арр!Јсаћ!еј

А<<е<
сотропеп1

[Иск јк арр!Јсаћ!еј
Кеазоп Гог сИапде12

ИитИег оГ 
ЕСТ5 сгеШ15 

(ог е^и|уа!еп1)

н □ С И оо5 е  ап  И е т .

□ н С И оо5 е  ап  И е т .

ЕхсерШопа! сИапдез 1о ТаИ1е В (
(Со Ие арргохеИ Иу е-таИ ог 51§паСиге Ну сИе 5СиИепС апИ сИе ге5

( арр||саИ1е)
роп̂ Н̂е рег5оп |п сИе 5епИ|п§ Јп̂ ИСиИоп)

ТаИ1е В2 
Риг1п§ 1Ие 
тоИШЕу

Сотропеп1
со<е

(Ш апу)

СотропепЕ ИИе а11Ие 5епШп§ 1п51|1и1|оп
(а5 ЈпШсаЕе̂  јп 1Ие соиг5е са1а!о@ие)

Ре1е1:е<
сотропеп1

[Иск јк арр!ЈсаИ!еј

А<<е<
сотропеп1

[Иск јк арр!ЈсаИ!еј
ИитИег оГ ЕСТ5 сгеШ15 (ог е^шуа1еп1)

□ □
□ □

Аћег 1Не МоИИИу

Тгапзспр! о/ Песогдз а11Не КесеМ пд IпзШиИоп 

51аг1 ап< еп< Ја1е5 оГ 1Ие 51и<Ју репо<: Ггот [Јау/топ1И/уеаг]............ 1о [Јау/топ1И/уеаг].............

ТаИ1е С 
АПег 1Ие 
тоИШЕу

Сотропеп1
со<е

(Ш апу)

СотропепЕ ИИе а11Не Кесе1У1п§ 1п51|1и11оп
(а5 ЈпШсаЕе̂  јп 1Ие соиг5е са1а!о@ие)

№а5 1Не сотропеп1 
5иссе55̂ и11у сотр1е1е< 

ћу 1Не 51иЈеп1? [Уе5/Мој

ИитИег о? ЕСТ5 
сге<Ш15

(ог еријуа!еп1)

6га<е5 гесе|уе< 
а11Ие Кесешпд 

Јп^ШиИоп

То1а1: ...

Тгапзспр! о/Кесогдз апс1 КесодпШоп а11Не 5епШпд 1пз1НиИоп 

51аг1 ап< еп< <а1е5 о? 1Ие 51и<у рег1о<: Ггот [<Јау/топ1Н/уеаг]............ 1о [Јау/топ1И/уеаг].............

ТаИ1е 0 
АПег 1Не 
тоИШЕу

Сотропеп1
со<е

(ј? апу)

ТШе о? гесо§п15е< сотропепЕ а11Ие 5еп<Шп§ 1п51|1и11оп
(а5 ЈпШсаЕе̂  јп 1Ие соиг5е са1а!о@ие)

ИитИег о? ЕСТ5 сге<Ш15
(ог еријуа!еп1) 

гесо§п15е<

6га<е5 ге§151еге< а11Не 
5еп<1п§ 1п51|1и1|оп

(ј? арр!ЈсаИ!е)

То1а1: ...
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Е га5 ПЛ115 +

Ијдћег Е^исаНоп: 
Ееагпјпд ДдгеетеШ ^огт 

31и&еп1'5 п ате  
А с а д е т-1с Уеаг 20.../20...

1 № 110па!Ку: соип1гу 1о даИЈсИ 1Ие регзоп Ие1оп§5 аЈтЈпЈ51га1Јуе!у ап^ 1Иа1 Ј55ие5 1Ие 10 саг^ ап^/ог ра55рог1.

2 51и4у сус1е: 5Иог1 сус1е (ЕЦР 1еуе1 5) / ВасИе1ог ог едијуа!еп1 РЈГ51 сус1е (ЕЦР 1еуе1 6) / Ма5*ег ог едијуа!еп1 5есопд сус1е (ЕЦР 1еуе1 7) 
/ 0ос1ога1е ог едијуа!еп1 1ИЈг  ̂ сус1е (ЕЦР 1еуе1 8).

3 Р|е1а оР е^исаНоп: Т Ие Ј5СЕ0-Р 2013 5еагсИ 1оо! ауаЈ!аИ!е а1 Иггр://ес.еигора.еи/еЈисагЈоп/ЈпгегпагЈопа!-5гапЈагЈ-с!а55ЈРЈсагЈоп-оР- 
еЈисаПоп-Ј5сеЈ еп 5ИоиШ Ие и5ед 1о ТЈпа 1Ие 15СЕ0 2013 4е1аМе4 ТЈе!а оР е^исаНоп ап^ ТгаЈпЈпд 1Иа1 15 с!о5е51 1о 1Ие 5иИјес1 оР 1Ие 
Је§гее 1о Ие амаг^е^ 1о 1Ие 51идеп1 Иу 1Ие 5епЛп§ 1п5(Ки(1оп.

4 Ега5ти5 соде: а ипјдие ШепНИег 1Иа1 еуегу ИЈ§Иег е^исаНоп Јп^ШиИоп 1Иа1 Иа5 Иееп амаг^е^ даИИ 1Ие Ега5ти5 СИаг^ег Рог ИЈ§Иег 
Е^исаНоп (ЕСНЕ) гесејуе5. И 15 оп1у арр!ЈсаИ!е 1о ИЈ§Иег е^исаИоп Јп5Н1иНоп5 1оса1еЈ Јп Р го д га тте  Соип1пе5.

5 Соп1ас1 рег^оп: рег5оп мИо ргоуШе5 а Ипк Рог аЈтЈпЈ51гаНуе ЈпРогтаНоп ап^ даИо, ЈерепШп§ оп 1Ие 51гис1иге оР 1Ие ИЈ§Иег 
е^исаНоп Јп^ШиИоп, т а у  Ие 1Ие Јераг1теп1а! соог4Јпа1ог ог даогк5 а1 1Ие Јп^егпаИопа! ге!аНоп5 оРРЈсе ог едијуа!еп1 Ио^у адИИЈп 1Ие 
Јп^ШиИоп.

6 Ап "едисаИопа! сотр о п еп !" 15 а 5е!Р-соп1аЈпеЈ ап^ Рогта! 51гис1иге4 1еагпЈп§ ехрегјепсе 1Иа1 Реа1иге5 1еагпЈп§ ои1соте5, сге4И5 
ап^ Рогт5 оР а55е55теп1. Ехатр1е5 о  ̂ е^исаНопа! сотропеп*5 аге: а соиг5е, то^и!е, 5етЈпаг, 1аИога1огу даогк, ргасНса! даогк, 
ргерагаНоп/ге^еагсИ Рог а ТИе5Ј5, тоИИИу м т^ о м  ог Ргее е!есНуе5.

7 Соиг5е са1а!о§ие: 4е1аМе4, и^ег-РпепШу ап^ ир-1о-4а1е тРогтаН оп  оп 1Ие ^п5Т̂ 1и1Јоп'5 1еагпт§ еп^Шоптеп* 1Иа1 5ИоиШ Ие 
ауаЈ!аИ!е 1о 51и4еп15 ИеРоге 1Ие тоИМИу регјо^ ап^ 1Игои§Иои1 ТИеЈг 5*иШе5 1о епаИ1е 1Иет 1о та к е  1Ие гј§И1 сИоЈсе5 ап^ и5е ТИеЈг 
И т е  то51 еРРЈсЈепИу. ТИе ЈпРогтаНоп сопсегп5, Рог ехатр1е, 1Ие диаИИсаНоп^ оРРеге^, 1Ие 1еагпЈп§, 1еасИт§ ап^ а55е55теп1 
ргосе^иге5, 1Ие 1еуе1 оР р го § га тте 5 , 1Ие ЈпШуШиа! е^исаИопа! сотропеп^5 ап^ 1Ие 1еагпЈп§ ге5оигсе5. ТИе Соиг5е Са1а!о§ие 5ИоиМ 
јпс!иде 1Ие пате5  оР реор1е 1о соп1ас1, адИИ ЈпРогтаНоп аИои* Иода, даИеп ап^ даИеге 1о соп1ас1 1Иет.

8 ЕСТ5 сгеШ*5 (ог едијуа!еп1): јп соип1гје5 даИеге 1Ие "ЕСТ5" 5у51ет 15 по1 т  р1асе, Јп рагНси!аг Рог Јп^ШиИоп^ 1оса1е4 Јп Раг1пег 
Соип1гЈе5 по1 рагНсЈраНп§ Јп 1Ие Во!о§па ргосе55, "ЕСТ5" пее^5 1о Ие гер!асед Јп 1Ие ге!еуап1 1аИ1е5 Иу 1Ие п а т е  оР 1Ие едијуа!еп1 
5у51ет 1Иа1 15 и5ед, ап^ а даеИ Мпк 1о ап ехр!апаНоп 1о 1Ие 5у51ет 5ИоиШ Ие а^^е^.

9 Иеуе! оР 1ап§иа§е сотре^епсе: а Је^сгЈрНоп оР 1Ие Еигореап Иап§иа§е Иеуе15 (СЕРВ) 15 ауаЈ!аИ!е а1: 
ИНр5://еигора55.сеЈеРор.еигора.еи/еп/ге5оигсе5/еигореап-!ап§иа§е-!еуе!5-сеРг

10 Ке5роп5ЈИ1е рег5оп а1 1Ие 5епШп§ 1п5Н1иНоп: ап а са ^е тјс  даИо Иа5 1Ие аиШогИу 1о арргоуе 1Ие ИеагпЈпд А§геетеп1, 1о 
ехсерНопаИу а те п ^  И даИеп И 15 пее^е^, а5 дае!1 а5 1о §иагап1ее ТиН гесодпШоп оР 5исИ р го д га тте  оп ИеИа!Т оР 1Ие ге5роп5ЈИ1е 
аса^етЈс Ио^у. ТИе п а т е  ап^ етаИ  оР 1Ие Ке5роп5ЈИ1е рег5оп ти51 Ие ИМе  ̂ Јп оп1у Јп са5е И ШРТег5 Ргот 1Иа1 оР 1Ие Соп1ас1 рег5оп 
тепН опе^ а1 1Ие 1ор оР 1Ие ^оситепС

11 Ке5роп5ЈИ1е рег5оп а1 1Ие Кесејујпд 1п5Н1иНоп: 1Ие п а т е  ап^ етаМ оР 1Ие Ке5роп5ЈИ1е рег5оп ти51 Ие ИМе  ̂ Јп оп1у Јп са5е И ШРРег5 
Ргот 1Иа1 оР 1Ие Соп1ас1 рег5оп тепНопе^ а1 1Ие 1ор оР 1Ие ^оси тепС

12 Кеа5оп5 Еог ехсерНопа! сИапде5Ео 51и4у р го д га т т е  аИгоа^ (сИоо5е ап К е т  п и тИ ег Е го т ЕИе 1аИ!е ИеЈош):

Кеа50П5 /ог 4е!еНпд а сотропеп1 Кеазоп /ог а М т д  а сотропеп1

1. Ргеујои51у 5е1ес1ед е^исаНопа! сотропеп* 15 по1 ауаМаИ1е а1 1Ие Весејујп§ 
1п5(ј(и(јоп
2. Сотропеп* 15 Јп а Ш1Гегеп1 !ап§иа§е 1Иап ргеујои51у 5ресЈТЈеа т  1Ие соиг5е 
са1а!о§ие
3. ТЈте1аИ!е сопРИс*
4. 01Иег (р1еа5е 5ресМу)

5. 5иИ5Н1иНп§ а Је!е1е^ сотропеп*

6. Ех1епШп§ 1Ие тоИМИу регјо^

7. 01Иег (р1еа5е 5ресИу)
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У В Е Р Е Њ Е
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