
 

 

 
 
 

 

КОНКУРС ЗА UWC СТИПЕНДИЈЕ 2022 
 
 

 

UWC Национални комитет БиХ позива ученике/це 2. разреда 
четверогодишњих средњих школа у Босни и Херцеговини да 
аплицирају за УWЦ стипендије у школској 2022./2023. години. 

 
 
Колеџи уједињеног свијета су школе интернатског типа у којима се 
настава одвија на енглеском језику уз обавезно похађање наставе 
матерњег језика. 

UWC Национални комитет БиХ ове године нуди укупно 27 
стипендијa и то: 

• UWC Мостар, Босна и Херцеговина – 22 СТИПЕНДИЈЕ

• UWC Адријатик (Adriatic), Италија – 1 СТИПЕНДИЈА

• UWC Роберт Бош (Robert Bosch), Њемачка – 1 СТИПЕНДИЈА

• UWC Источна Африка (East Africa), Танзанија – 1 СТИПЕНДИЈА

• UWC Махиндра (Mahindra College), Индија – 1 СТИПЕНДИЈА

• UWC ИСАК, Јапан – 1 ПАРЦИЈАЛНА СТИПЕНДИЈА (90-95%)
 

*Све стипендије бити ће додијељене након увида у финанцијско 
стање породице 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заинтересовани кандидати МОРАЈУ испуњавати сљедеће услове: 

• бити држављани БиХ (са пребивалиштем у БиХ) или похађати школу у БиХ у 

посљедњих 5 година;

• бити ученици другог разреда четворогодишње средње школе;

• по завшетку апликацијског периода бити узраста од 15 до 17 година;

• имати одличан или врлодобар успјех у школи, минумалан просјек оцјена за  

сва три полугодишта је 4.0 (ученици који су имали негативне закључне 

оцјене, не улазе у разматрање). 

• 

Заинтересовани кандидати би ТРЕБАЛИ испуњавати сљедеће  
услове: 

• дијелити вриједности и идеале покрета Уједињеног свијета

(www.uwc.org); 

• познавати енглески језик;

• бити активни у локалној заједници и ваннаставним активностима;

• бити спремни да представљају БиХ у позитивном свјетлу у међународном 

окружењу.

 
Додјељена стипендија Колеџа уједињеног свијета покрива трошкове двогодишњег 

школовања према Програму међународне матуре на енглеском језику 

(International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) укључујући интернатски 

смјештај, прехрану, те уџбенике и школски прибор. Стипендија не покрива 

трошкове путовања, џепарца, визе и у неким случајевима трошкове здравственог 

осигурања. 

 

Све информације о потребним документима можете пронаћи у склопу докумената 

„Услови и смјернице конкурса за UWC стипендије 2022”. 



 

 

 
Такође, у документу „Информације о UWC стипендијама 2022“ можете пронаћи 

детаљне информације о пуним и дјелимичним стипендијама. 



 

 

 
 
 
 
 

Пријаве се примају до 28. јануара 2022. године. 
 
 

 
Након што припремите све потребне документе, можете приступити електронској 

апликацији на сљедећем линку: https://apply.uwc.org/prog/nc_bih_entry_2022/ 
 

За све додатне информације или упите о апликацијском процесу контактирајте 

нас искључиво путем е-маил адресе: 

 

bihnc@bih.uwc.org 


