
 
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност студената на  

Универзитету у Лихтенштајну, Лихтенштајн 

https://www.uni.li/en/study/study-programmes/study-programmes  

 

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука и Економског 

факултета УНС-а за области: 

 

Business and Administration 

Information Technologies 

 

Број стипендија: 4 

Трајање конкурса: 21. марта 2019 – 22. априла 2019. за области Business and Administration, Information 

Technologies 

Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2019/2020. године 

Трајање стипендије: 4,5 месеца 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за студенте 

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, фотографију) 

Препорука: користити Europass модел 

 Препис оцена (Transcript of Records) на српском и енглеском језику  

 Доказ о активном статусу студента 

 Доказ о знању енглеског или немачког језика, очекивани ниво је најмање Б2 

 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). 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 Универзитету Лихтенштајн у Вадуцу. 

Рок: понедељак, 22. април 2019. године  
 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету Лихтенштајн као номинације за  
стипендирану мобилност. Универзитет Лихтенштајн одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  
 

https://www.uni.li/en/study/study-programmes/study-programmes
https://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs


 
Месечни износ стипендије: 900 евра, плус путни трошкови  

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 

Eразмус код партнера: LI VADUZ01 

Додатне информације о Универзитету Лихтенштајн у Вадуцу: https://www.uni.li/en  

Контакт на партнерској институцији: Hilde.Zimmermann@uni.li или mirjana.schaedler@uni.li  
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