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

Универзитету у Грацу, Аустрија
https://www.uni-graz.at/en/
Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних и мастерских студија:


Медицинског факултета
Област:
0961 – Pharmacy



Правног факултета
Област:
0421 – Law



Економског факултета у Суботици
Области:
0311 – Economics
041 – Business and administration
061 – ICTs



Педагошког факултета у Сомбору
Област:
011 – Education



Факултета спорта и физичког васпитања
Област:
1014 – Sport



Факултета техничких наука
Област:
071 – Engineering and engineering trades (all fields)



Природно-математичког факултета
Области:
0532 – Earth Sciences
443 – Geography
0531 – Chemistry
0521 – Environmental Sciences
0541 – Mathematics
0533 – Physics
0511 - Biology



Филозофског факултета
Области:
0230 – Languages and literature (Serbian, German, English)
0222 – History
0313 – Psychology
0314 - Sociology

Укупан број стипендија: 2
Трајање стипендије: 5,5 месеци
Реализација мобилности: летњи семестар школске 2017/2018. године
Академски календар на Универзитету у Грацу:
Зимски семестар: 1.10.2017. – 2.2.2018.
Летњи семестар: 5.3.2018. – 29.6.2018.
Трајање конкурса: 13 – 26. септембра 2017. године
Документација за пријаву кандидата:







Пријавни Еразмус+ формулар за студенте
Копија прве странице пасоша (секнирано)
Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa)
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
Препис оцена на српском језику, уз званичан превод на енглески или немачки језик (целокупно студирање
до периода пријаве на конкурс)
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б2 уколико није
другачије назначено; кандидат треба да достави и доказ о знању немачког језика, уколико ће похађати
студијски програм који се на том језику одвија (посебно важно за ниво основних студија). Понуда курсева
на енглеском језику је ограничена.
Уговор о учењу, односно списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности
(модел се налази испод текста конкурса – Ераsmus Mobility Agreement) Уговор о учењу мора бити
потписан од стране УНС академског координатора.
Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе додатно и подлогу за академско признавање
периода мобилности (преузми подлогу)



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

Само за мобилност која подразумева истраживање на нивоу мастер студија:


Доказ о оствареном прелиминарном контакту са професором на Универзитету у Грацу који је исказао
интересовање да буде кандидату ментор/супервизор (модел се налази испод текста конкурса - Letter of
supervision signed by Uni Graz professor)

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету у Грацу.
Рок: уторак, 26. септембар 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 Грацу као номинације за
стипендирану мобилност.
Универзитет у Грацу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Аустрији: 850 евра месечно, плус трошкови пута у дефинисаном
износу.

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.
Подршка:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs Еразмус+ координатори на нивоу
факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016
Контакт на Универзитету у Грацу: erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at
Еразмус код партнерске институције: A GRAZ01
Напомена Универзитета у Грацу и вези са уговором о учењу:
Learning Agreement (students)
The full work load for one semester consists of 30 ECTS.

