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

Универзитету „Клод Бернар“ у Лиону, Француска
https://www.univ-lyon1.fr/en/home-759942.kjsp?RH=WWW-FR
Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних студија:



Факултета техничких наука
Области:
071 – Engineering and engineering trades
041 – Business and administration



Економског факултета
Област:
041 – Business and administration



Технолошког факултета
Области:
071 – Engineering and engineering trades
0721 – Food processing



Природно-математичког факултета
0531 – Chemistry
061 – ICT
0511 – Biology (Courses are not entirely taught in English. If there are interested students, the patner university
could discuss each case individually)
0533 – Physics (Courses are not entirely taught in English. If there are interested students, the patner university
could discuss each case individually)

Напомена:
Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се могу пријавити и
студенти:


Техничког факултета „Михајло Пупин“
Област:
071 – Engineering and engineering trades



Грађевинског факултета
Област:
0732 – Building and civil engineering

Напомена за све факултете: студенти треба да буду најмање на 2. години основних студија на почетку
мобилности

Број стипендија: 5
Трајање конкурса: 18. септембра 2018. – 9. новембра 2018.
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године (најкасније до 31. маја 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
Доказ о успешно завршеној 1. години основних студија на српском, уз превод на енглески код судског
тумача (или са потписом одговорне особе на факултету и са печатом)
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б2; кандидат треба да
достави и доказ о знању француског језика (најмање на нивоу Б2), уколико ће похађати студијски програм
који се комплетно одвија на том језику одвија. Обавеза кандидата је да провери на ком језику се одвија
настава. Скрећемо пажњу да је партнерски универзитет спреман да размотри индивидуално сваки
уговор о учењу и да се потруди да студентима УНС-а који имају само знање енглеског језика
обезбеди консултације на енглеском и полагање на енглеском за одређене предмете које желе да
предложе за 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). Кандидати
треба да на свом матичном факултету провере да ли је потребан потпис академског координатора у
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.

Напомена: уколико кандидат има слабији социјално-економски статус (less advantaged socio-economic background)
потребно је да то документује у својој пријави, јер ће партнерски универзитет приликом селекције и овај
критеријум узети у разматрање.
Напомена: постоји могућност да партнерски универзитет тражи додатна документа од номинованих студената.
Скрећемо пажњу да је Универзитет „Клод Бернар“ у Лиону обезбедио смештај за студенте са Универзитета
у Новом Саду који буду одабрани за мобилност.
Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност студената на Универзитету Клод Бернар у Лиону.
Рок: петак, 9. новембар 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету Клод Бернар у Лиону као
номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет Клод Бернар у Лиону 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/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус код партнера: F LYON01
Контакт на партнерској институцији: гђа Dana-Maria Daia, dana-maria.daia@univ-lyon1.fr или +33(0)4 78 77 75 68 (за
административна питања); г. Pascal Dupeux, pascal.dupeux@univ-lyon1.fr и г. Aron Gabor aron.gabor@univ-lyon1.fr
(за академска питања)

