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

Универзитету Нова у Лисабону, Португалија
http://www.unl.pt/

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних, мастерских и докторских студија:




Факултета техничких наука
Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
Грађевинског факултета у Суботици
Области:
07– Engineering, Manufacturing and Construction
061 – ICTs



Природно-математичког факултета
Област:
05 – Natural Sciences, Mathematics and Statistics
061 – ICTs



Правног факултета
Област:
042 – Law



Филозофског факултета
Област:
03 – Social Sciences, Journalism and Information

Сваки кандидат има обавезу да провери академску понуду Универзитета Нова у Лисабону из наведених области и
процени да ли има адекватног поклапање са студијким програмом на којем студира на УНС-у.

АКАДЕМСКА ПОНУДА Универзитета Нова у Лисабону, у областима које су укључене у оквиру овог конкурса:


Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas FCSH (Faculty of Social Sciences and Humanities)
http://www.unl.pt/guia/2018/fcsh



Faculdade de Ciencias e Tecnologia FCT (Faculty for Science and Technology)
http://www.unl.pt/guia/2018/fct



Faculdade de Direito FD (Faculty of Law)
http://www.unl.pt/guia/2018/fd



NOVA Information Management School NOVA IMS (NOVA Information Management School)
http://www.unl.pt/guia/2018/novaims

Трајање конкурса: 30. октобар – 11. новембар 2018.
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Трајање стипендије: на располагању су стипендије од 5 месеци
Документација за пријаву кандидата:









Пријавни Еразмус+ формулар за студенте
Копија прве странице пасоша
Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница)
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass model)
Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески код судског тумача
Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б2
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)



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

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету Нова у Лисабону.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Сваки кандидат, уз пријаву коју доставља путем мејла координаторима на Универзитету у Новом Саду, обавезно
мора да уради (у истом року до 11. новембра 2018.) и онлајн пријаву Универзитета Нова у Лисабону на
платформи; http://icm2017.unl.pt/apply
Упутство за онлајн пријаву и више информација о програму путем линка: http://icm2017.unl.pt/
Рок: недеља, 11. новембар 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата ће који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, даље обрађује Универзитет Нова у Лисабону.
Универзитет Нова у Лисабону одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Португалији: 800 евра месечно, плус дефинисани трошкови пута.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности биће покривен од стране Универзитета
Нова у Лисабону за све стипендисте.
Еразмус код партнера: P LISBOA03
Подршка:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.mobility@uns.ac.rs
Еразмус+ координатори на нивоу факултета:

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакт на Универзитету Нова у Лисабону: international@unl.pt

