ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ ФОНДАЦИЈЕ ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ
Фондација сваке године додељује стипендије у износу од 1.000 до 1.500 евра месечно,
које се могу искористити искључиво у сврхе покривања трошкова студија (школарине)
на изабраном иностраном факултету/образовној институцији и трошкова живота за
време студија за коју је одобрена стипендија (храна, смештај и сл.).
Право да се пријаве на конкурс имају студенти на завршној години основних студија и студенти
постдипломских студија психологије и когнитивних наука са свих универзитета чије је оснивач
Република Србија, који су на претходним студијама остварили просечну оцену која не може бити
нижа од 8,5.
Уз пријаву обавезно доставити тражену документацију наведену у Конкурсу
Потпуна пријава мора да садржи следеће:











1. Пријава на конкурс
2. Биографија кандидата са библиографијом, уколико је кандидат објављивао радове
3. Уверење о положеним испитима са потврдом о просечној оцени током студирања
4. Препорука ментора или професора са матичног факултета кандидата
5. Разрађени план студијског боравка за који кандидат потражује стипендију заједно са
подацима о:
‐ институцији на којој ће се похађати настава / вршити истраживање
‐ периоду похађања наставе (по семестрима) / истраживања
‐ процени износа трошкова наставе / истраживања
6. Препорука ментора иностраног факултета / образовне институције или научне /
истраживачке институције којом се изражава спремност за прихватање кандидата

Информације о подношењу пријаве
Кандидати своје пријаве на конкурс за добијање стипендије могу поднети до 15. јула 2020. год.
Непотпуна и неблаговремено достављена пријава неће бити разматрана.
Потпуне пријаве доставити лично на адресу:
Универзитет у Београду
Филозоски факултет
Фондација Професор Борислав Лоренц (кабинет 251)
Чика Љубина 18‐20
или путем е‐маила:
vanja.kovic@f.bg.ac.rs

Особа за контакт и додатне информације:
Др. Вања Ковић
mail : vanja.kovic@f.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 3206 143

ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈУ ФОНДАЦИЈЕ ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ
Пријављујем се на Конкурс Фондације за школску 2020/2021 годину (рок 15. јул 2020.)
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА) И ИМЕ
_________________________________________________________________________________________
СТАЛНА АДРЕСА СТАНОВАЊА
Место _____________________
Улица и број ______________________
КОНТАКТ ПОДАЦИ
Телефон ____________________

Мобилни телефон ________________________

E mail ____________________
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, ОПШТИНА, РЕПУБЛИКА
_________________________________________________________________________________________
НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ И ДРЖАВЉАНСТВО
_________________________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕЊУ
○ Запослен

○ Незапослен

Занимање ____________________________________________
Установа _____________________________________________
Адреса _______________________________________________
СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет и усмерење ______________________________________________________________________
Уписане ___________
Завршене __________
Просечна оцена _____________

МАСТЕР СТУДИЈЕ
Факултет, област и пун назив
_________________________________________________________________________________________
Уписане ________________
Завршене _______________
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет, област и пун назив
_________________________________________________________________________________________
Уписане _________________
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
Да

Не

______________________________________
УЧЕШЋЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ
Да

Не

______________________________________
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ШКОЛАРИНЕ
_________________________________________________________________________________________
ДА ЛИ КОРИСТИТЕ ИЛИ СТЕ КОРИСТИЛИ
Стипендију
_________________________________________________________________________________________
Кредит ______________________
Други облик материјалне подршке ___________________________
ПОДАТАК ОД ЗНАЧАЈА КОЈИ НИЈЕ ОБУХВАЋЕН ОВОМ ПРИЈАВОМ
_________________________________________________________________________________________

Датум ____________.2020. године

______________________________
Пуно име и презиме

