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

Универзитету Дидро у Паризу, Француска

ЕРАЗМУС КОД: F PARIS007
Конкурс је отворен за студенте Универзитета у Новом Саду на нивоу докторских студија, из области:
Приоритетне области:
0541 – Математика
061 – Информационо-комуникационе технологије
Остале области: све области у којима се проналази академско поклапање са студијским програмима партнерског
универзитета.
Трајање конкурса: 19. новембар – 10. децембар 2018. године
Трајање стипендије: 3 месеца
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Документација за пријаву кандидата (обавезна):










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
Копија дипломе/диплома (основне, мастер)
Доказ о активном статусу студента
Доказ о знању енглеског или француског језика (кандидат има обавезу да провери на ком језику се одвија
студијски програм на којем жели да реализује мобилност)
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 на мејл: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на
Универзитету Дидро у Паризу.
Рок: понедељак, 10. децембар 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету Дидро у Паризу као номинације
за стипендирану мобилност. Универзитет Дидро у Паризу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.
Месечни износ стипендије: 850 евра, плус путни трошкови у дефинисаном износу.
Додатне информације о Универзитету Дидро можете пронаћи овде.
Контакт на Универзитету Дидро у Паризу: cecile.derbois@univ-paris-diderot.fr

