
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Гронингену, Холандија 

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних, мастерских и докторских студија: 

 Факултета техничких наука  

Области:  

061 – ICTs 

0731 – Architecture and town planning 

 

 Медицинског факултета  

Области:  

091 – Health  

0912 – Medicine 

 

 Природно-математичког факултета  

Област:  

05 – Natural sciences, mathematics and statistics 

061 – ICTs 

 

 Технолошког факултета  

Област:  

0711 – Chemical Engineering and Processes 

 

 Филозофског факултета  

Области:  

023 – Languages  

022 – Humanities 

0314 – Sociology  

0111 – Education Science 

 

 Педагошког факултета  

Област:  

0111 – Education Science 

 

 Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 

Област:  

061 – ICTs 

 

Број стипендија: 3 за основне студије / 10 за основне и мастерске студије / 2 за докторске студије  

Трајање конкурса: 9. септембар  – 21. октобар 2016. 



Реализација мобилности: летњи семестар 2016/2017. године 

Трајање стипендије: 5 или 6 месеци (код докторских студија постоји опција 6 или 10 месеци) 

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 код судског тумача 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује 

 Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање B2; кандидат треба да 

достави и доказ о знању другог страног језика, 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, а 

који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement). Студенти 

ФТН-а треба да користе подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 

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

Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт са потенцијалним 

ментором на Универзитету у Гронингену и да то прикажу у документацији. 

Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла: erasmusmobility@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ 

мобилност на Универзитету у Гронингену. 

Важно: сви кандидати морају урадити, паралено са пријавом на УНС, и онлајн пријаву Универзитета у 

Гронингену (https://www.groningenexchange.nl/). 

Рок: петак, 21. 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 Гронингену као 

номинације за стипендирану мобилност.  

Универзитет у Гронингену одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Холандији: 800 евра месечно, плус трошкови пута. 

 

 

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_studenti.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2016.docx
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
mailto:erasmusmobility@uns.ac.rs
https://www.groningenexchange.nl/

