
 УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

                              објављује                 

Јавни позив 

за пријављивање заинтересованих студената основних академских, мастер и 
докторских студија 

за учешће у размени студената у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ 

са Акдениз Универзитетом, Турска, Алања, 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en 

 

1. Размена студената у оквиру Програма „МЕВЛАНА“ реализоваће се у складу 
са Протоколом о програму размене „МЕВЛАНА“ који су потписали ректор 
Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и ректор Акдениз Универзитета у 
Алањи проф. др Исрафил Куртцефе, 05. октобра 2013. године; 

2. Право на учешће у размени имају студенти академских студија Универзитета 
у Нишу, осим студената прве и завршне године студија на основним 
академским студијама; 

3. Занитересовани студенти треба да поднесу писмени захтев декану свог 
факултета;  

4. Декан факултета доставља Универзитету у Нишу предлог студената за 
размену, са подацима о студенту и доказима о реализованим студентским 
обавезама предложеног студента (датум усписа студента на студија, садашњи 
статус студента - школска година и семестар, оверен списак положених испита 
са оценама, писмени захтев студента да жели да учесвује у размени под 
условима из овог Јавног позива); 

5. Избор кандидата који ће бити упућени на студије  на Акдениз Универзитет у 
Алањи, обавиће Комисија за наставу на предлог декана  матичног факултета у 
склопу Универзитета у Нишу; 

6. Студенти који буду упућени на размену, укључиће се у наставни процес на 
одговарајућем факултету Акдениз Универзитета у Алањи, од 10. фебруара 2015. 
године до 10. јуна 2015. године; 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en


7. Финансијски услови: Акдениз Универзитет из Алање одобрава стипендију 
студенту који буде упућен на размену, (износ стипендије на месечном нивоу 
оквирно износи 300$). Студент сам сноси  трошкове путовања, смештаја и 
исхране; 

8. Језик студија на Акдениз Универзитету из Алање је енглески. Студент мора 
да има потврду о знању енглеског језика, а поред енглеског језика пожељно је и 
основно знање руског и немачког језика, ради адекватног  укључивања 
студената у наставу; 

9. Студент је обавезан да, након окончања семестра на Акдениз Универзитету у 
Алањи, достави матичном факултету  одговарајуће доказе о реализованим 
студентским обавезама и о положеним испитима; 

10. Факултет Универзитета у Нишу који предложи студенте за размену, 
признаје студенту семестар студија као и положене испите на Акдениз 
Универзитета у Алањи, након увида у реализоване активности студената током 
периода размене; 

11. Неопходна документа која су потребна за овај вид размене можете наћи на 
сајту: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/documents 
 
Детаљне информације о „Мевлана“ програму размене могу се пронаћи на линку: 
http://www.ni.ac.rs/images/stories/dokumenti_b/stipendije/mevlana_regulation.pdf 
 
 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/documents

