На пснпву члана 65. став 1. тачка 2. Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (брпј 020-289/1 пд
25.02.2021. гпдине) а у вези са Угпвпрпм п субвенцији за спрпвпђеое прпјекта „BUILDING
ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM – STUDENT ENTREPRENEURSHIP BEYOND BORDERS“, брпј прпјекта
HUSRB/1903/43/0012, акрпним прпјекта BEE-STUDENT (у даљем тексту: Угпвпр), Наставнп-научнп
веће Факултета на седници пдржанпј дана 28.05.2021. гпдине дпнпси
ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕДИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„BUILDING ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM – STUDENT ENTREPRENEURSHIP BEYOND BORDERS”
БРОЈ ПРОЈЕКТА: HUSRB/1903/43/0012
АКРОНИМ ПРОЈЕКТА: BEE-STUDENT
Члан 1.
Предмет Правилника
Овим Правилникпм прпписују се ближи услпви за учешће на Кпнкурсу за дпделу
стипендија, прпцедура избпра стипендиста и начин регулисаоа међуспбних права и пбавеза
стипендиста и давапца стипендије у пквиру прпјектa ппд називпм „BUILDING ENTREPRENEURIAL
ECOSYSTEM – STUDENT ENTREPRENEURSHIP BEYOND BORDERS“, брпј прпјекта HUSRB/1903/43/0012,
акрпним прпјекта BEE-STUDENT. Прпјекат се спрпвпди у пквиру Interreg IPA CBC прпграма
прекпграничне сарадое између Мађарске и Републике Србије а реализује се у сарадои
Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет) и Приврeднe кoмoрe жупаније
Чoнгрaд са седиштем у Сегедину (у даљем тексту: Кпмпра). Оснпвна идеја прпјекта је
усппстављаое Студентскпг центра за инпвације, трансфер и предузетништвп у пбласти
прехрамбенпг инжеоерства SCITE–FOOD. Прпјектна средства пбезбедиће стипендије за изабране
стипендисте кпји ће имати прилику да у сарадои са Кпмпрпм, прпведу три месеца на
прпфесипналнпј пракси у научнп-истраживачким прганизацијама, малим и средоим предузећима
у Мађарскпј у пбласти прехрамбенпг инжеоерства.
На пснпву закљученпг Угпвпра и у складу са пвим Правилникпм, Факултет ће пбјавити и
спрпвести Кпнкурс за дпделу стипендија у пквиру наведенпг прпјекта.
Члан 2.
Детаљи Кпнкурса за дпделу стипендија
У пквиру прпјекта из члана 1. пвпг Правилника, биће дпдељене стипендије студентима,
младим истраживачима, младим инпватприма и предузетницима у пбласти прпизвпдое и
прераде хране.
Прпфесипнална пракса треба да се реализује у перипду дефинисанпм у тексту Кпнкурса за
дпделу стипендија.
Брпј стипендија кпје ће бити дпдељене пп једнпм ппзиву и месечни изнпс стипендије пп
изабранпм стипендисти биће предвиђени текстпм Кпнкурса за дпделу стипендија а у складу са
планираним средствима за пве намене.
Стипендија је планирана такп да ппкрије трпшкпве живпта у Сегедину у Мађарскпј тпкпм

Кпнкурспм предвиђенпг перипда бправка стипендисте.
Члан 3.
Кпмисија за спрпвпђеое Кпнкурса за дпделу стипендија
Чланпве Кпмисије за спрпвпђеое Кпнкурса за дпделу стипендија (у даљем тексту
Кпмисија) чине наставници и сарадници студијскпг прпграма Прехрамбенп инжеоерствп
Факултета кпји су уједнп и чланпви прпјектнпг тима и представници Кпмпре.
Кпмисију из става 1. пвпг члана, именпваће декан Факултета на предлпг рукпвпдипца
прпјекта.
Кпмисија ће сачинити текст Кпнкурса и исти пбјавити на интернет презентацији Факултета,
друштвеним мрежама и прекп псталих средстава јавнпг инфпримисаоа.
Чланпви Кпмисије врше бпдпваое и пбављају интервју са кандидатима пре фпрмираоа
прелиминарне ранг листе кандидата.
Кпмисија ће вршити евалуацију пријављеоних кандидата на пснпву следећих критеријума:
 Мптиваципнп писмп (0–40 бпдпва)
 Стручна спрема (0–10 бпдпва)
 Нивп знаоа енглескпг/мађарскпг језика (0–10 бпдпва)
 Делатнпст предузећа / студијски прпграм (0–20 бпдпва)
 Вештине ппвезане са темпм прпјекта (0–10 бпдпва)
 Бпдпви дпбијени на пснпву интервјуа са кандидатпм (0–10 бпдпва)
У пквиру претхпднп наведених критеријума бпдпваое ће се пбавити на следећи начин:
Мптиваципнп писмп:
 Заштп кандидат жели да буде Стипендиста пп наведенпм кпнкурсу? (0–10 бпдпва)
 Заштп кандидат сматра да је права пспба за учешће у прпграму пп наведенпм кпнкурсу?
(0–10 бпдпва)
 Какп се учешће у прпграму уклапа у циљеве кпје кандидат жели да ппстигне? (0–5 бпдпва)
 Шта кандидат мпже да ппнуди учешћем у прпграму пп наведенпм кпнкурсу? (0–5 бпдпва)
 Кпји су мптиви кандидата за успех у пваквпм прпграму? (0–10 бпдпва)
Стручна спрема:
 Средоа стручна спрема (4. степен стручне спреме) (2 бпда)
 Виспка стручна спрема (5. степен стручне спреме) (4 бпда)
 Оснпвне академске и струкпвне студије (6. степен стручне спреме) (6 бпдпва)
 Интегрисане академске и мастер студије (7. степен стручне спреме) (8 бпдпва)
 Дпктпрске студије (8. степен стручне спреме) (10 бпдпва)
Нивп знаоа енглескпг/мађарскпг језика:
 А1 нивп (1 бпд)
 А2 нивп (2 бпда)
 Б1 нивп (4 бпда)
 Б2 нивп (6 бпдпва)
 Ц1 нивп (8 бпдпва)
 Ц2 нивп (10 бпдпва)

Делатнпст предузећа / студијски прпграм:
 Степен релевенатнпст делатнпсти кандидата за учешће у прпграму пп наведенпм кпнкурсу
(0–20 бпдпва)
Вештине ппвезане са темпм прпјекта:
 Ппзнаваое вештина заснпваних на стручнпм знаоу стеченпм пбразпваоем кандидата (0–4
бпдпва)
 Ппзнаваое функципналних вештина кпје не спадају у дпмен ускп стручних вештина
(вештина кпмуникације, прганизаципне вештине, лидерске вештине, вештина решаваоа
прпблема, интерперспналне вештине, кпмпјутерска писменпст (0–3 бпдпва)
 Ппзнаваое вештина истраживаоа и анализираоа (0–3 бпдпва)
Бпдпви дпбијени на пснпву интервјуа са кандидатпм:
 Општи утисак п кандидату стечен тпкпм разгпвпра са чланпвима Кпмисије (0–10 бпдпва)

Члан 4.
Ближи услпви за учешће на Кпнкурсу за дпделу стипендија
Правп учешћа пп Кпнкурсу за дпделу стипендија имају заинтереспвани кандидати кпји
испуоавају следеће услпве:
 рпђени су најкасније дп краја 1991. гпдине;
 ппседују знаое мађарскпг или енглескпг језика;
 ангажпвани су у пбласти прпизвпдое и прераде хране (студенти, млади истраживачи, млади
инпватпри, млади предузетници).
Члан 5.
Пријава на Кпнкурс за дпделу стипендија
Пријава на Кпнкурс за дпделу стипендија врши се на пснпву пријавнпг фпрмулара и
дпкументације предвиђене Кпнкурспм.
Рпк за пријаву на Кпнкурс за дпделу стипендија не мпже бити краћи пд седам дана пд
дана пбјављиваоа Кпнкурса.
Накпн пбјављиваоа прелиминарне ранг листе кандидата пријављених на Кпнкурс за
дпделу стипендија, кандидати кпји су незадпвпљни рангираоем мпгу улпжити жалбу Кпмисији у
рпку пд пет дана пд дана пбјављиваоа ранг листе. Чланпви Кпмисије разматрају жалбе укпликп су
исте ппднете, накпн чега дпнпсе кпначну ранг листу кандидата пријављених на Кпнкурс за дпделу
стипендија.
Кпмисија ће прелиминарне и кпначне резултате Кпнкурса за дпделу стипендија пбјавити
на интернет презентацији Факултета, друштвеним мрежама и прекп псталих средстава јавнпг
инфпримисаоа.
На пснпву кпначне ранг листе закључује се угпвпр п правима и пбавезама кприсника
стипендије и давапца стипендије.
Угпвпр из претхпднпг става садржи назив угпвпрних страна, изнпс стипендије, време за
кпје се стипендија дпдељује, начин враћаоа стипендије у случају неиспуоеоа пбавеза из угпвпра,
брпј текућег рачуна стипендисте кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна.
Дпдељена стипендија се враћа акп кприсник стипендије без пправданпг разлпга не
испуоава пбавезе из закљученпг угпвпра.
Ппд пправданим разлпгпм за неиспуоеое пбавеза из закљученпг угпвпра сматраће се

тежа бплест кприсника стипендије.
Члан 6.
Завршне пдредбе
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјаљиваоа на званичнпј интернет страници
Технплпшкпг факултета Нпви Сад .

Прпф. др Биљана Пајин
председник Наставнп-научнпг већа Факултета

