
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

            Други позив за стипендирану студентску мобилност на 

Универзитету у Гранади, Шпанија 

 

Конкурс је отворен за студенте докторских студија: 

 Технолошког факултета 
Област:  
0711 – Chemical Engineering and Processing 
 

 Правног факултета 
Област:  
0421 – Law 
 

 Природно-математичког факултета 
Области:  
0541 - Mathematics 
1015 – Tourism 
0532 – Earth Sciences (443 Geography) 
0533 - Physics 
 

 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:  
071 – Engineering and engineering trades 
061 – ICTs 
0541 – Mathematics 
 

 Педагошког факултета у Сомбору 
Област:  
0111 – Education Science 
 

 Академија уметности 
Област:  
02 – Arts  
 
 
 



Трајање стипендије: минимум 3 месеца 

Број стипендија за мобилност на докторском нивоу: 6 

Реализација мобилности: у летњем семестру 2016/2017. године (мобилност мора бити завршена до 31.7.2017.) 

Трајање конкурса: 1.3.2017. – 20.3.2017. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Копија прве странице пасоша 

 Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел) 

 Доказ о знању енглеског језика  

 Потврда у уписаним докторским студијама на УНС-у 

 Копија претходно стечених диплома (преведених на енглески) 

 Пред-приступно писмо за жељени докторски програм на Универзитету у Гранади* 

 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) 

*Напомена: 

На нивоу докторских студија, Универзитету у Гранади инсистира да сваки номиновани кандидат има пред-

приступно писмо за одређени докторски програм (Pre-admission letter from the Doctoral programme) и напомиње да 

Еразмус+ координатори у Гранади могу кандидатима у томе да помогну. Препоручујемо свим кандидатима да се у 

фази пријаве на конкурс обрате Универзитету у Гранади за подршку око добијања пред-приступног писма за 

мобилност на докторском програму који их занима. 

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

мобилност на Универзитету у Гранади. 

Рок: понедељак, 20. март 2017. године 

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 

Еразмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Контакт на Универзитету у Гранади:  

Patricia Seglar Castilla (intldimension@ugr.es) , Канцеларија за међународну сарадњу 

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
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