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

Универзитету „Софија Антиполи” у Ници, Француска
http://unice.fr/en
Конкурс је отворен за студенте Универзитета у Новом Саду на нивоу основних, мастерских и докторских
студија, из области:


Economics



Engineering



Social sciences and languages

Укупан броја стипендија: 2 на основним студијама (до 5 месеци); 3 на мастерским студијама (до 5 месеци); 2 на
докторским студијама (до 10 месеци).
Реализација мобилности: у школској 2018/2019. години
Трајање конкурса: 7. март - 27. март 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 страног језика – енглеског (и по потреби студијског програма - француског језика)
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: кандидати треба да провере са својим Еразмус+ координаторима на нивоу факултета да ли је
потребно да у фази пријављивања имају потписан уговор о учењу
Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а



Додатна документација за студенте мастерских и докторских студија:



Копија претходно стечених диплома и доказ о уписаним докторским студијама
За студенте докторских студија, препоручује се успостављен контакт са потенцијалним супервизором

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету Софија Антиполи у Ници.

Рок: уторак, 27. март 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету Софија Антиполи у Ници,
као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет Софија Антиполи у Ници одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Француској: 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/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакт на Софија Антиполи у Ници: Sara.SIDAOUI@unice.fr
Еразмус код партнерске институције: F NICE01

