ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Први позив за стипендирану студентску мобилност на

Универзитету у Гранади, Шпанија

Конкурс је отворен за студенте основних и докторских студија:


Технолошког факултета
Област:
0711 – Chemical Engineering and Processing



Природно-математичког факултета
Области:
0541 - Mathematics
1015 – Tourism
0532 – Earth Sciences (443 Geography)



Медицинског факултета
Област:
0961 – Pharmacy



Факултета спорта и физичког васпитања
Област:
1014 – Sport



Филозофског факултета
Области:
0111 – Education Science
0232 – Literature and Linguistics



Факултета техничких наука
Област:
073 – Architecture and Construction



Економског факултета у Суботици
Област:
0311 – Economics



Педагошког факултета у Сомбору
Област:
0111 – Education Science



Академија уметности
Област:
02 – Arts and Humanities

Укупан број стипендија: 3 за мобилност на основним студијама / 6 за мобилност на докторским студијама
Трајање стипендије: 5 месеци за мобилност на основним студијама / 6 за мобилност на докторским студијама
Реализација мобилности: летњи семестар 2016/2017. године

Трајање конкурса: 15.09.2016. – 7.10.2016.
Документација за пријаву кандидата:
Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте
Копија прве странице пасоша
Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa)
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б2 уколико није
другачије назначено; кандидат треба да достави и доказ о знању другог страног језика (шпанског), уколико
ће похађати студијски програм који се на том језику одвија
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности),
односно Erasmus+ Learning Agreement
Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско признавање периода
мобилности (преузми подлогу)










Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а



Додатна документација за студенте докторских студија:





Доказ о оствареном прелиминарном контакту са професором на Универзитету у Гранади који је исказао
интересовање да буде кандидату ментор/супервизор (доказ може да буде и предпозивно писмо, али и
комуникација остварена путем мејла)
Копија претходно стечених диплома и доказ о уписаним докторским студијама

Важна напомена у вези са захтевима Универзитета у Гранади у погледу језичких компетенција за студенте
на основним и мастерским студијама:
Language requirements:
Please be aware that applicants MUST provide an official language proficiency certificate before they can receive an
invitation letter for their stay at the Universidad de Granada. Language proficiency should be expressed in terms of the
Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages regarding speaking, writing, listening and reading.
An adequate knowledge of the language of instruction (minimum level B1) is required. Language proficiency certificates
accepted by UGR are those issued by an official institution listed in the file below:
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr_5122011

Пријаве се достављају путем мејла: erasmusmobility@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету у Гранади.
Рок: петак, 7. октобар 2016. године, до 16.00 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Гранади као номинације за

стипендирану мобилност. Номиновани студенти имаће обавезу да у току априла ураде и онлајн пријаву
Универзитета у Гранади, о чему ће бити накнадно обавештени.
Универзитет у Гранади одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду.

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Шпанији: 800 евра месечно, плус трошкови пута.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.
Подршка:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs
Ерасмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c

