
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану студентску мобилност на  

Мидлсекс универзитету, Велика Британија 

 (Middlesex University, London, UK) 

http://www.mdx.ac.uk/ 

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних студија: 

 Филозофског факултета 
Одсека за англистику, Одсека за социологију, Одсека за психологију, Одсека за медијске студије  
 
Области:  
0232 Literature and linguistics (English Studies) 
0321 Journalism and Reporting 
0313 Psychology 
0314 Sociology 
 

 Природно-математичког факултета 
Департмана за математику и информатику, Департмана за биологију и екологију 
 
Oбласти:  
0541 Mathematics 
0511 Biology 
 

 Правног факултета 

Oбласт:  
0421 Law 
 

Број стипендија: 2  

Трајање мобилности, односно стипендије: 5 месеци 

Период реализације мобилности: зимски или летњи семестар школске 2017/18. године (реализација стипендије 

мора бити завршена до 31. маја 2018. године) 

Трајање конкурса:  9. мај – 1. јун 2017. године 

 
Oбавезна документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Пријавни формулар Мидлсекс универзитета (документ у pdf-у који се налази испод текста конкурса) 

 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 

http://www.mdx.ac.uk/
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


 Доказ о знању енглеског језика – за УК универзитете, потребан је тест IELTS (English Language 

requirements for 2017/18) 

 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, 

односно Erasmus+ Learning Agreement)  

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

 

Важна напомена: 

Резултат IELTS теста ће бити обавезан пре одласка на мобилност; уколико не можете да га доставите у 

конкурсном року, обавезно уз доказ који имате о знању енглеског језика напишите на енглеском изјаву о томе када 

планирате да полажете тест. 

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

на Mидлсекс универзитету. 

Рок: четвртак, 1. јун 2017. године 

Nакон завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 

институционалних Eразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Mидлсекс универзитету као номинације за 

стипендирану мобилност. Mидлсекс универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Nовом Саду.  

Износ месечне стипендије за животне трошкове: 850 евра (износ је одређен програмом Eразмус+ када 
студенти из партнерске земље као што је РС путују у прву групацију програмских земаља, где се налази Велика 
Британија) 
 
Трошак обавезног здравстваног осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+. 

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: 

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

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

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

koordinatori-c  

Еразмус код партнера: UK LONDON 067 

Контакт на Мидлсекс универзитету: Please note that prospective students may not communicate with Middlesex 

University directly before the application submission.  

Молимо вас да обратите пажњу на додатне информације са Mидлсекс универзитета: 

 To identify the courses that are on offer, please see the Middlesex University http://www.mdx.ac.uk/courses  

 English Language requirements for 2017/18:To support their applications, students must provide their English 

language qualification certificate to support their application.  

  

http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0030/188229/Middlesex-University-English-Language-2017-.pdf?bustCache=29157003/
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0030/188229/Middlesex-University-English-Language-2017-.pdf?bustCache=29157003/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2016.docx
mailto:outgoing.erasums@uns.ac.rs
mailto:outgoing.erasums@uns.ac.rs
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
http://www.mdx.ac.uk/courses
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0030/188229/Middlesex-University-English-Language-2017-.pdf?bustCache=29157003/

