
 

ШВЕДСКИ ИНСТИТУТ 

 Стипендије за академску 2016/17. годину 

 

Амбасада Републике Србије у Стокхолму  обавестила је ово Министарство о 

позиву Шведског института за пријаву заинтересованих кандидата за доделу 

стипендија за академску 2016/17. годину државама Западног Балкана. Циљ 

програма стипендија је да створи јаче везе у државама Западног Балкана и ЕУ кроз 

промоцију демократског, економског и друштвеног развоја.  

Студенти и истраживачи из Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, 

Македоније, Црне Горе и Србије могу да се пријаве.  

Идеални кандидати су амбициозни млади професионалци са изузетним 

академским квалификацијама, који показују лидерске вештине и јасну идеју о томе 

како би студијска или истраживачка посета у Шведској могла да користи њиховим 

земљама.  

 

Нивои образовања:  

1. Мастер студије (1-2 године) – плаћање школарине, као и трошкова живота у 

износу од 9.000 шведских круна месечно, једна исплата путних трошкова у 

износу од 5.000 шведских круна и осигурање здравља и власништва 

2. Део докторског или постдокторског истраживања (6,9 или 12 месеци) – 

месечна стипендија од 15.000 шведских круна и осигурање; месечна 

стипендија за постдокторски ниво у износу од 18.000 шведских круна и 

осигурање. 

 

Студијска/истраживачка поља:  

1. Демократија/људска права/родна равноправност 

2. Економија и менаџмент 

3. Заштита животне средине 

4. Европске студије 

5. Право 

6. Социјалне и политичке студије 

 

Листа понуђених мастер програма у поменутим пољима доступна је на: 

scholarship_programme’s:  www@si.se   

 

Кључни датуми за пријаве:  

- Децембар 2015-15. Јануар 2016: е-пријава за мастер програме на: 

www.universityadmissions.se  и уплата трошкова за апликацију 

- 1. Фебруар 2016: крајњи рок за подношење документације и плаћање 

трошкова. За детаљне информације погледајте: universityadmissions.se 

- 1-13. Фебруар 2016: пријава за стипендију Шведског Института преко 

портала за апликацију: www.si.se  

- 12. Април 2016: објава листе прихваћених кандидата на сајту Шведског 

института: www.si.se 
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- 14. Април 2016: крајњи рок за прихватање додељене стипендије за студијски 

боравак 

- 2. Новембар 2015-16. Јануар 2016: позив је отворен половина маја 2016. 

 

Доступни периоди стипендирања :  

- 1. Септембар 2016 – 28. Фебруар 2017 (6 месеци) 

- 1. Јануар 2017 – 30. Јуни 2017 (6 месеци) 

- 1. Септембар 2016 – 31. Мај 2017 (9 месеци)  

- 1. Јануар 2017 – 30. Септембар 2017 (9 месеци) 

- 1. Септембар 2016 – 31. Август 2017 (12 месеци) 

- 1. Јануар 2017 – 31. Децембар 2017 (12 месеци) 

 
 

Заинтересовани кандидати детаљне информације о програму стипендирања могу 

добити контактом : Ирина Овчникова: irov@si.se, опште информације на: 

sischolarships@si.se и http://sharingsweden.se/toolkits/higher-education . 
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