
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану студентску мобилност на  

Католичком универзитету у Лилу, Француска 

http://www.univ-catholille.fr/index-UK.asp 

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу завршне године основних студија и на нивоу мастерских студија за 

студенте УНС-а из области инжењерства, рачунарства, пољопривреде, и биоинжењерства: 

 

Мобилност се може реализовати на студијским програмима (ниво мастер 1) у оквиру следеће две школе: 

 

ISEN – Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique, Grande Ecole d'Ingénieurs 

http://www.isen-lille.fr/presentation/  

Контакт за Еразмус+: Évelyne Litton, evelyne.litton@yncrea.fr 

 

ISA - Graduate school of Agriculture and Bioengineering 

https://www.isa-lille.com/  

Контакт за Еразмус+: Vira Wannepain, vira.wannepain@yncrea.fr  

 

Напомена: на нивоу француског мастер 1 програма, постоји могућност да се реализује мобилност страних 

студената, као и понуда предмета на енглеском језику у оквиру обе школе. 

Број стипендија: 2   

Трајање конкурса: 23. мај 2018.  – 10. јун 2018.  

Реализација мобилности: зимски семестар 2018/2019. године  

Трајање стипендије: 5 месеци  

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 код судског тумача 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује (за пријаву на мастерским студијама) 

 Доказ о знању енглеског или француског језика (у зависности од избора предмета) 

 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). Кандидати 

треба да на свом матичном факултету провере да ли је потребан потпис академског координатора у 
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уговору о учењу у фази пријаве. Студенти ФТН-а треба да користе и подлогу за академско признавање 

периода мобилности (преузми подлогу)  

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

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

мобилност студената на Католичком универзитету у Лилу. 

Важно: сви номиновани студенти ће имати обавезу да ураде и пријаву Католичког универзитета у Лилу 

након што добију обавештење. 

Рок: недеља, 10. јун 2018. године  

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Католичком универзитету у Лилу као 

номинације за стипендирану мобилност.  

Католички универзитет у Лилу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Француској: 850 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: outgoing.erasmus@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  

Еразмус код партнера: F LILLE11 

Контакт на партнерској институцији: erasmus@univ-catholille.fr 
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