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Измене процедура обезбеђивања смештаја за CEEPUS стипендисте за
академску 2016/17. годину

Академска година 2016/17.

Имајући у виду ограничене смештајне капацитете за смештај CEEPUS стипендиста у студентским
домовима с једне стране и чест случај са којим смо се сусретали током академске 2015/16. године
да стипендисти којима је смештај обезбеђен на основу пријава исте капацитете не користе у мери
која је била предвиђена њиховим пријавама Национална CEEPUS канцеларија је донела одлуку да
у циљу рационалног коришћења капацитета делимично измени процедуру обезбеђивања
смештаја.
Наиме, у одређеном броју случајева долазило је до тога да није било могуће одобрити одређени
број пријава кандидата због недостатка смештаја, а да би се накнадно утврдило да капацитети нису
били реално искоришћени због тога што су стипендисти остајали знатно краћи период од периода
наведеног у пријави или да су користили сопствени смештај а да о томе нису обавестили НЦК па су
тако њихова места у дому остала резервисана и нису се могла користити за смештај других
стипендиста.
Стога је одлучено да се за академску 2016/17. годину уведе процедура провере заинтересованости
за смештај у студентским домовима и потврде тачних термина боравака пре самог одобравања
стипендије долазним стипендистима од стране Националне CEEPUS канцеларије (НЦК).
У пракси то ће се огледати у томе да ће након што локална контакт особа на институцији домаћину
изврши избор и пријаву номинује Националној CEEPUS канцеларији, представник НЦК ће кандидату
послати захтев да електронским путем потврди потребу за смештајем и период боравка. Тек након
добијања повратне информације од кандидата, НЦК ће наставити са обрадом пријаве и уколико је
пријава у складу са одобреном квотом, планом мобилности и расположивим смештајним
капацитетима, и одобравањем стипендије.
Имајући у виду ограничене смештајне капацитете и жељу да што више CEEPUS долазних
стипендиста буде у могућности да користи могућност смештаја, Национална CEEPUS канцеларија
задржава право да приликом додељивања стипендија у наредном кругу селекције/идућој
академској години предност у додељивању стипендије додели другом кандидату у случају да
стипендиста не пружи благовремено тачну информацију о потреби за смештајем приликом свог
боравка у текућој академској години (нпр. уколико је затражио смештај, потврдио да му је
потребан, да би се потом током његовог боравка испоставило да му смештај није потребан, а да
претходно није о томе обавестио Националну CEEPUS канцеларију).
Надамо се да ће на овај начин већи број стипендиста којима је смештај потребан моћи да користи
смештај у студентским домовима у наредној академској години.
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