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

Политехничком институту у Визеу, Португалија
http://www.ipv.pt/guide/

Конкурс је отворен за студенте Универзитета у Новом Саду на нивоу основних и мастерских студија из
следећих области:
0714 – Computer Sciences and Engineering
0414 – Marketing
0413 – Management
1015 – Tourism
Број стипендија: 2
Трајање стипендије: 5 месеци
Реализација мобилности: зимски семестар 2019/2020. године
Трајање конкурса: 2. априла – 21. априла 2019. године
Документација за пријаву кандидата:











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 (Transcript of Records)
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање B2 (обавеза
кандидата је да се упозна са тиме на ком језику се одвија настава)
Копија диплома студија уколико је кандидат поседује (Bachelor) на енглеском језику;
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности или
рад на тези), односно Erasmus+ Learning Agreement)
Напомена 1: кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско признавање периода
мобилности (преузми подлогу)
Напомена 2: са Еразмус+ академским или административним координатором утврдити да ли је у фази
пријаве на конкурс потребан потпис на предлогу уговора о учењу од стране матичног факултета
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 Политехничком институту.

Рок: недеља, 21. април 2019. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Конзорцијуму политехничких института у
Португалији као номинације за стипендирану мобилност.
Конзорцијум политехничких института одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
НАПОМЕНА: од одабраних кандидата се очекује да до 31. маја ураде апликацију на универзитету домаћину, о
чему ће бити обавештени.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Португалији: 800 евра месечно, плус трошкови пута у износу
дефинисаном удаљеношћу дестинације.
Контакт мејл за питања у вези са конкурсом:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: iro@uns.ac.rs
Ерасмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакти у Португалији за додатна питања:
Sandra Familiar, sfamiliar@sc.ipv.pt (задужена за координацију рада Козорцијума)

