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▪ Боравак изван граница Босне и Херцеговине,

▪ Путовања, нова културолошка упознавања, 

▪ Обогаћивање искуства, образовања, 

▪ Језичко усавршавање, 

▪ Нова умрежавање, познанства, пријатељства,

▪ Обазривије вођење финансија у складу са стипендијом, 

▪ Професионално усавршавање.



▪ Пандемија је промијенила имплементацију активности широм свијета.

▪ Прошла година је била заустављена када су у питању долазне и одлазне 
мобилности. 

▪ Проузроковани су одређени финансијски издаци по питању већ уговорених 
обавеза.

▪ Уколико услови за доласке и одласке не буду добри, мобилности ће се отказати, на 
вријеме ћемо се сви обавијестити.



1
Опште информације о CEEPUS програму

2
Категорије мобилности

3
Претрага мрежа

4
Услови учешћа
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Наставно особље 
на државној 

високошколској 
институцији



СТУДЕНТИ

СТУДЕНТИ
(3+ мјесеци)

КРАТКОРОЧНИ 
СТУДЕНТИ

(до 3 мјесеца)

КРАТКОТРАЈНЕ 
ЕКСКУРЗИЈЕ

(до 6 дана)

ПРЕДАВАЧИ
(мин. 6 

предавачких 
сати недјељно, 

минимум 5 дана)

МРЕЖНЕ 
ПРИЈАВЕ

(унутар мрежа): 
рок 15. јун

FREEMOVER

ПРИЈАВЕ
(изван мрежа): 
од почетка јула 
до 30. новембра



▪ Свака држава чланица програма стипендира долазне 
стипендисте

▪ Висина и обухват стипендије се разликују од земље 
до земље: у неким земљама обухваћен је и смјештај у 
студентским домовима и исхрана у мензи по 
бенефицираним цијенама

▪ Прије пријављивања треба се обавезно информисати 
на страницама појединачних земаља на CEEPUS 
порталу.

www.ceepus.info

http://www.ceepus.info/










▪ Мрежа постоји 24 године и представља интердисциплинарну мрежу која садржи
медицинске и инжињерске катедре и факултете.

▪ Сви партнери сарађују на темама образовања и истраживања.

▪ Тренинг медицинског особља (сви нивои – додипломци, постдипломци,
докторанти):
▪ Педијатријска радиологија,

▪ Редијатријска хирургија

▪ Заштита од зрачења

▪ Радиографија

▪ Дентална медицина

▪ Љетне и зимске школе: педијатријска медицина,
рачунарска томографија, дјечја хематологија,
инжињеринг обрада слика, загађење околине.

▪ Умјетна интелигенција у клиничкој
дијагностици, нуклеарна медицина, контрола
квалитета, обрада слика, загађење околине и сл.



▪ Мрежа промовише, објављује и повећава индивидуалну студентску мобилност
између партнера.

▪ Научна сарадња партнера се наставља, а до сада је у оквиру мреже објављено око
170 радова (конгреси, поглавља, књиге).

▪ Мрежа има јак фокус на дјечју медицину.

▪ https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=5AEE18F7FEC9F65DE3A087
678EE05D23F697A09AD821B63EB69B96EA2CECE8A6

▪ Партнере у оквиру мреже погледати на страници CEEPUS једноставним кликом на
мрежу.

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=5AEE18F7FEC9F65DE3A087678EE05D23F697A09AD821B63EB69B96EA2CECE8A6


▪ www.ceepus.info SIGN IN Click here to register

▪ На овај начин се региструјете и добијате своје корисничко име и лозинку.

▪ Поново долазите на страницу SIGN IN уносите своје корисничко име и лозинку, и
долазите на вашу страницу цепуса.

▪ Ту идете на “manage your mobility applications“ и даље вас систем сам води даље.

▪ ПРАКТИЧНО ПОКАЗАТИ ПРИЈАВУ!!!!!

http://www.ceepus.info/
https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb
https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb
https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb


▪Претрага мрежа на иде на
www.ceepus.info како бисте утврдили
да ли се можете пријавити као кандидат
унутар мреже или као freemover.

▪Мреже: тематски конципиране (назив
мреже – област истраживања)

▪Одјељак често постављана питања –
технички кораци и објашњења

http://www.ceepus.info/








ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

ПИТАЊА!

international.mef@ues.rs.ba

mailto:international.mef@ues.rs.ba

