
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност студената докторских студија и особља на  

Универзитету Радбоуд у Нијмегену, Холандија 

 

Конкурс је отворен за студенте докторских студија и наставно особље следећих факултета УНС-а:  

 Филозофског факултета 

 Правног факултета 

 Природно-математичког факултета 

 Педагошког факултета у Сомбору 

 Медицинског факултета 

 Технолошког факултет 

 Факултета техничких наука 

 Економског факултета у Суботици  

 

Конкурс је отворен искључиво за учешће у једном од летњих курсева Универзитету Радбоуд: 

http://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/all-courses/  

Сви курсеви су на располагању за Еразмус+ стипендисте, осим: Discover the Netherlands: Field Trips to Amsterdam, 

Utrecht and Nijmegen, Chinese Studies: Chinese Language, Culture and Intercultural Communication, Dutch Culture and 

Language. 

Укупан број стипендија: 15 

Трајање стипендије: 5 радних дана + 2 дана за путовање  

Реализација мобилности: зависи од одабраног летњег курса  

Трајање конкурса: 22. фебруара – 13. марта 2017. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље, односно Пријавни Еразмус+ формулар за студенте 

 Excel табела (обавезно унети податак о летњем курсу који вас занима) 

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (односно потврда о уписаним докторским студијама) на УНС-у 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво је Б2) 

 

ВАЖНО: Партнерски универзитет напомиње да кандидат сам мора да провери да ли је квалификован (eligible) да 

похађа одређени летњи курс. Од тога зависи да ли ће селекција за Еразмус+ стипендију бити могућа. 

 

 

http://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/all-courses/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_studenti.doc


 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

– Радбоуд. 

Рок: понедељак, 13. март 2017. године, до 16.00 часова 

Након завршетка конкурса, Универзитет у Новом Саду ће пријављене кандидате номиновати Универзитету 

Радбоуд.  

Након провере да ли је одређени кандидат квалификован за учешће у одабраном летњем курсу, Универзитет 

Радбоуд врши селекцију стипендиста. Универзитет Радбоуд одабране стипендисте обавештава о даљем поступку 

регистрације на летњи курс.   

Стипендија обухвата путне трошкове (до 275 евра) и дневнице које исплаћује партнерски универзитет. 

Напомена: Иако је пун износ Еразмус+ дневнице за Холадију је 160 евра, скрећемо кандидатима пажњу на начин 

рада партнерске институције: The total cost of the course fee, accommodation and the social program will be deducted 

from the total Erasmus+ grant that the participant will receive. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+.   

Еразмус код партнера: NL NIJMEGE01 

 

Подршка: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs 

Контакт на Универзитету Радбоуд: Sina Pfister, S.V.Pfister@io.ru.nl (и radboudsummerschool@ru.nl) 

 

Додатне информације: 

- Приликом одабира курса у оквиру летње школе Универзитета Радбоуд, кандидати могу да напомену 3 

опције у оквиру Excel табеле према својим приоритетима. Партнерски универзитет ће узети у обзир све 

опције кандидата приликом одлучивања о додели стипендије, почевши од оне која је на првом месту. 

 

- Образложење партнерског универзитета о начину на који ће у финансијском погледу третирати  Еразмус+ 

стипендисте са УНС-а (и других универзитета са којима сарађују у Еразмус+ КА1) 

The total scholarship is €1.395 (1120 for 7 days, and €275 for travel costs) We do not charge the full course fee but only 

75% of the fee. The participants receive this discount because you are one of our partner universities (15% discount) and 

the nominated candidates will apply before the 1
st
 of April (early bird discount 10%). The average cost for a one-week 

course is €400, housing €175-225 for one week, social programme €25. So the scholarship is more than enough to cover 

the Radboud Summer School fee. 
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