
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност студената на  

Техничком универзитету у Анкари 

www.metu.edu.tr  

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

 Факултета техничких наука 

 Природно-математичког факултета 

 Педагошког факултета у Сомбору 

 Факултета спорта и физичког васпитања 

 Филозофског факултета 

У областима у којима је могуће пронаћи адекватну академску понуду. 

Студенти основних студија треба да буду најмање на другој години студија на матичном факултету у моменту 

пријаве на конкурс. 

Напомена: 

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

студенти: 

Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину  

Грађевинског факултета у Суботици 

 

Трајање конкурса:  2. април 2019 – 15. април 2019. 

Број стипендија: 1 

Реализација мобилности:  зимски семестар школске 2019/2020. године 

Трајање стипендије: 1 семестар  

Документација за пријаву кандидата (сви скенирани документи треба да буду у пдф формату, док сви 

потписи у документима треба да буду својеручни потписи):  

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Пријавни формулар Техничког универзитета у Анкари (линкован испод текста конкурса) 

 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 знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б1. Поред прилагања 

одговарајућег доказа о знању страног језика, потребно је да се попуни и додатни формулар под називом 

Confirmation of Language Skills линкован испод текста конкурса. Документ на крају треба да потпише 

http://www.metu.edu.tr/
http://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


професор енглеског на матичном факултету уз навођење својих података у одговарајућим пољима и да се 

обезбеди печат факултета. 

 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, 

односно Erasmus+ Learning Agreement). Каталог курсева:  https://catalog.metu.edu.tr/  и 

http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php   

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 

 Потврда пријаве, тј. Confirmation of the Application, линкована испод текста конкурса. Потребно је да се 

попуни део о кандидату, а део за институцију попуњава канцеларија за међународну сарадњу након слања 

комплетне пријаве од стране кандидата. 

Напомена: студенти мастерских и докторских студија који желе да раде на тези током размене, већ у фази 

пријављивања треба да остваре контакт са потенцијалним ментором на Техничком универзитету у Анкари и да то 

прикажу у документацији (тј. да доставе предпозивно писмо ментора). 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

на Техничком универзитету у Анкари, Турска 

Рок: понедељак, 15. aприл 2019. године  

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Техничком универзитету у Анкари као 

номинације за стипендирану мобилност.  

Технички универзитет у Анкари одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Турској: 800 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/erazmusplus-
koordinatori-c  
 
Еразмус код партнерске институције: TR ANKARA04 

Контакт на партнерској институцији: icm@metu.edu.tr и hazaly@metu.edu.tr  

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
https://catalog.metu.edu.tr/
http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
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