
 

ЕРАЗМУС+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност  

Први позив за стипендирану мобилност студената на  

Универзитету за технологије у Каунасу, Литванија 

Kaunas University of Technology 

Конкурс је отворен за студенте Факултета техничких наука свих нивоа студија из 

следећих области: 

 0412 Finance, Banking and insurance;  

 0413 Management and Administration,  

 0414 Marketing and Advertising;  

 0521 Environmental Sciences;  

 061 Information and communication technologies;  

 071 Engineering and Engineering trades;  

 073 Architecture and Construction;  

 104 Transport Services 

Укупно ће бити додељена 1 стипендија у трајању од пет месеси. 

КАТАЛОГ КУРСЕВА 

Трајање конкурса: 04. новембар – 13. новембар 2019. 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте (преузми формулар) 

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa) 

 Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass 

модел) 

 Препис оцена на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује 

 Доказ о знању страног језика (CEFR B2+, IELTS 5.5+, TOEFL IBT 70+ or 

equivalent) 

 Уговор о учењу (преузми формулар)  

 Подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 
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Документација за пријаву кандидата (није обавезна): 

 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику 

 Потврде о учешћу у ваннаставним активностима (летње школе, семинари, 

пракса, волонтерско ангажовање, итд.) 

Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ 

мобилност на Kaunas University of Technology, Литванија 

Рок: 13. новембар  2019. године до 23.59 часова 

Трајање мобилности: летњи семестар 2019/2020. године  

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и 

евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће 

достављене Kaunas University of Technology као номинације за стипендирану 

мобилност. Kaunas University of Technology одлучује о финалној селекцији 

кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

Напомена: кандидати ће радити on-line пријаву након завршетка конкурса, 

https://admissions.ktu.edu/exchange-students/#application  

Сајт институције: http://ktu.edu/en 

Еразмус код партнерске институције:  LT KAUNAS 02 

Износ стипендије: 800 ЕУР месечно (у зависности од пројекта из ког се студентска 

мобилност финансира) плус трошкови путовања 275 ЕУР по особи 

Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог 

осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+. 
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