
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Аристотеловом универзитету у Солуну, Грчка 

https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies 

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

 Природно-математичког факултета 

0541 – Mathematics 
051 – Biological Sciences 
0533 – Physics 
061 – ICTs 
0512 – Biochemistry 
0521 – Environmental Sciences 
0531 – Chemistry 
0532 – Earth Sciences (само на нивоу основних и мастерских студија) 
0443 – Geography (само на нивоу основних и мастерских студија) 

 Филозофског факултета 

0314 – Sociology 
0313 – Psychology 
0222 – History 
0321 – Journalism (само на нивоу основних и мастерских студија) 
0223 – Philosophy (само на нивоу основних и мастерских студија) 
0232 - Literature and Linguistics - English Studies (само на нивоу основних и мастерских студија) 

 Пољопривредног факултета 

081 – Agriculture (само на нивоу мастерских и докторских студија) 
082 – Forestry (само на нивоу мастерских и докторских студија) 
084 – Veterinary (само на нивоу мастерских и докторских студија) 

 Правног факултета 

0421 – Law 

 Факултета спорта и физичког васпитања 

1014 – Sport 

 Економског факултета у Суботици 

0311 - Economics 
041 – Business Administration 
061 - ICTs 
 
 

https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies


 Факултета техничких наука 

Све области 
 

 Медицинског факултета 

0911 – Dental Studies 
0912 – Medicine 
0916 – Pharmacy 
0913 – Nursing 
 

 Педагошког факултета у Сомбору 

011 – Education 
0112 – Training for pre-school teachers 
0113 – Teacher training without subject specialisation 
 

 Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици 

0112 – Training for pre-school teachers 
0113 – Teacher training withoput subject specialisation 

 

Укупан број стипендија (на нивоу Србије): 3 

Трајање стипендије: 5 месеци 

Реализација мобилности:  зимски семестар 2019/2020. године (реализација мобилности од септембра 2019. 

године) 

Трајање конкурса: 13-31. март 2019. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ образац за студенте; 

 Копија прве странице пасоша; 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице); 

 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, фотографију) 

Препорука: користити Europass model; 

 Препис оцена (Transcript of Records) на српском и енглеском језику; 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује (са претходних нивоа студија за пријаве на нивоу 

мастерских и докторских студија) 

 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику; 

 Формални доказ о знању енглеског језика (очекивани ниво је најмање Б2); за пријаву на студијске 

програме који су на грчком или на другом страном језику, обавезан је доказ о знању страног језика на ком 

се одвија студијски програм који ће студенти похађати. 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, односно Erasmus+ Learning 

Agreement). Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско 

признавање периода мобилности (преузми подлогу). 

 

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
http://www.auth.gr/en/faculties
http://www.auth.gr/en/faculties
https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/Learning%20agreement_Incoming_International.doc
https://eurep.auth.gr/sites/default/files/informative-material/Learning%20agreement_Incoming_International.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54


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

студената на Аристотеловом универзитету у Солуну. 

Рок: недеља, 31. март 2019. године 

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Аристотеловом универзитету у Солуну као 

номинације за стипендирану мобилност.  

Аристотелов универзитет у Солуну одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду (од укупне квоте за Србију). 

Сви номиновани студенти имаће обавезу да ураде и онлајн апликацију Аристотеловог универзитета у 

Солуну, након што о томе добију обавештење и смернице од партнерског универзитета, а најкасније до 6. 

маја 2019. За онлајн пријаву биће потребно да Уговор о учењу буде потписан од стране студента и 

академског координатора на матичном факултету. 

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Грчкој: 850 евра месечно, плус трошкови пута у износу дефинисаном 

удаљеношћу дестинације. 

НАПОМЕНА: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус+.   

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs 

Еразмус+ координатори на нивоу факултета УНС-а: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Еразмус+ академски координатори на нивоу факултета у склопу Аристотеловог универзитета у Солуну: 

https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international 

Контакт на Аристотеловом универзитету у Солуну: гђа Константина Толиа, eurep-projects@auth.gr   

Еразмус код партнерске институције: G THESSAL 01 

Информација о језику извођења наставе на Аристотеловом универзитету у Солуну: 

Greek Language courses for Erasmus+ students 

Courses at Aristotle University of Thessaloniki are normally taught in Greek. However, there are courses in other 

languages too, especially at the Foreign Language Faculties, Faculty of Law (courses in English, French and German 

language), School of Journalism & Mass Communication, and School of Economics. In all other cases, there are special 

arrangements for Erasmus+ students, such as assignment of essays in English with the use of English bibliography in 

small groups of students. 

mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs
https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies/online_application
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international
mailto:eurep-projects@auth.gr


Information concerning courses and other academic matters can be obtained at the web site of the 

University http://www.auth.gr/en/faculties  

There are courses organized specifically for Erasmus+ students with the support of the EU at the beginning of each 

semester: in October and in March (beginners’ level). Moreover there are on-line courses at the beginning of each 

semester. 

You can find more information at the School of Modern Greek Language of AUTh: 

http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en  

http://www.auth.gr/en/faculties
http://smg.web.auth.gr/wordpress/?lang=en

