ЕРАЗМУС+
КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ
ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА

ВАРШАВСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ЗА БИОНАУКЕ

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - WULS
http://www.sggw.pl/en/
Еразмус код партнерске институције:
PL WARSZAW05
Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета на мастерским
студијама у следећим областима:


061 ICTs



0511 Biology



0522 Natural environments and wildlife



0712 Environmental protection technology

Трајање мобилности: 4 месеца
Реаализација мобилности: зимски семестар 2019/2020 (постоји могућност реализације и у
току лењег семестра)
Трајање конкурса: 7. – 23. мај 2019.
Документација за пријаву кандидата:










Пријавни формулар за Еразмус+ студенте
Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страницa)
Копија прве странице пасоша (скенирано)
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
Препис оцена на српском језику, уз званичан превод судског тумача на енглески језик
(поднети оба у пријави)
Доказ о знању енглеског језика (минимум B2 ниво)
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у
периоду мобилности), односно предлог Erasmus+ Learning Agreement). Студенти су у
обавези да ступе у контакт са департманским координатором при састављању уговора
о учењу.
Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а.

Пријаве на конкурс се достављају искључиво електронским путем на адресу:
erasmus@pmf.uns.ac.rs
Сва документа у пријави треба да су скенирана у pdf. а пријава запакована као јединствени zip.
фајл са обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на Варшавском
универзитету за бионауке.

Рок за слање пријава: 23. мај 2018.
Након завршетка конкурса, апликације кандидата са ПМФ-а који прођу техничку проверу и
евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене на
Варшавском универзитету за бионауке, који одлучује о финалној селекцији кандидата сходно
броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
ВАЖНО! Обавезан део апликације је и пријава на WULS-SGGW онлајн систем. Сви
пријављени кандидати су у обавези да редовно проверавају своју електроску пошту како би
пратили даљне инструкције за онлине пријаву.
Месечни износ стипендије: 800 евра + једнократни трошкови пута 275 евра
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и студенти су у обавези да самостално регулишу ову
обавезу.
Академску понуду WULS-a на енглеском језику можете видети овде:
http://erasmusplus-world.sggw.pl/academic-offer
За сва додатна питања у вези са израдом уговора о учењу (Learning Agreement), можете се
обратити департманским Еразмус+ координаторима на ПМФ-у:
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/programerazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
За сва административна питања, обратите се ПМФ Канцеларији за међународну сарадњу:
erasmus@pmf.uns.ac.rs

