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

Масариковом универзитету у Брну, Република Чешка
https://www.muni.cz/en
Конкурс је отворен за студенте основних, мастерских и докторских студија факултета Универзитета у Новом
Саду, у следећим областима:
01 – Еducation
021 – Arts
022 – Humanities
023 – Languages
031 – Social and behavioural sciences
0311 – Economics
041 – Business and administration
042 – Law
051 – Biological and related sciences
05 – Natural sciences, mathematics and statistics (inter-disciplinary programmes), biological and related sciences
Укупан број стипендија: 4
Трајање стипендије: 5 месеци
Реализација мобилности: зимски семестар 2018/2019. године (од септембра)
Трајање конкурса: 2 - 19. фебруар 2018. године
Документација за пријаву кандидата:










Пријавни Еразмус+ 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 енглеског језика (очекивани ниво знања је Б2)
Доказ о знању другог страног језика (само уколико је релевантан за пријаву на мобилност)
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)
Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а.

Пријаве се достављају путем мејла: outgoning.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност на Масариковом универзитету у Брну,
Рок: понедељак, 19. фебруар 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Масариковом универзитету у Брну као
номинације за стипендирану мобилност.
Масариков универзитет у Брну одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Републици Чешкој: 800 евра месечно, плус трошкови пута.
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.erasmus@uns.ac.rs
За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакт на Масариковом универзитету у Брну: osouchova@czs.muni.cz

