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

Универзитету „Ла Сапијенца“ у Риму, Италија
http://en.uniroma1.it/

Конкурс је отворен за студенте основних, мастерских и докторских студија из области које су у
академској понуди Универзитета „Ла Сапијенца“ у Риму:
Академска понуда Универзитета „Ла Сапијенца“ у Риму на енглеском језику и на италијанском језику
Укупан број стипендија: 6 стипендија (на нивоу Србије)
Трајање стипендије: 1 семестар
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Трајање конкурса: 12. октобра 2018. – 24. октобра 2018.
Документација за пријаву кандидата:


Пријавни Ерасмус+ 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 званичан превод на енглески језик



Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан уколико су студије у току размене на енглеском
(најмање на нивоу B1); кандидат треба да достави и доказ о знању италијанског језика (најмање на
нивоу B1), уколико ће похађати студијски програм који се на том језику одвија. Студенти су дужни да



сами провере на ком језику се одржава студијски програм који ће похађати.
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.

Додатна документација за докторске студије:


Листа публикација на енглеском



Писмо подршке од универзитетског професора на енглеском језику



Доказ о оствареном контакту са потенцијалним ментором на Универзитету „Ла Сапијенца“ у Риму (у
виду предпозивног писма или преписке имејлом)

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.
Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност студената на Универзитету „Ла Сапијенца” у Риму.
Рок: среда, 24. октобар 2018. године, до 15.30 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету „Ла Сапијенца“ у Риму
као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у „Ла Сапијенца“ у Риму одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Сви номиновани студенти имаће обавезу да ураде и онлајн апликацију Универзитета у „Ла
Сапијенца“ у Риму, након што о томе добију обавештење од партнерског универзитета.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Италији: 850 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
Ерасмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplusc/erazmusplus-koordinatori-c
Контакт на Универзитету у „Ла Сапијенца“ у Риму: erasmusworld@uniroma1.it
Еразмус код партнерске институције: I ROMA01

