
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску праксу на  

Аристотеловом универзитету у Солуну, Грчка 

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

 
 
Конкурс за студентску праксу је отворен за студенте мастерких и докторских студија са Департмана за физику, 
Природно-математичког факултета. 
 

Детaљне информације о понуђеним праксама се налазе на линку: 

https://eurep.auth.gr/en/students/international/traineeship/available_mobilities 

Укупан број стипендија (на нивоу Србије): 1 

Реализација праксе:  летњи семестар 2019/2020. године (април-јун 2020). 

Трајање конкурса: од 19. децембра 2019. – 9. јануара 2020. 

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);  

 Предлог уговора о студентској пракси (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship).  

 

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

праксу на Аристотеловом универзитету у Солуну. 

Рок: четвртак, 9. јануар 2020. 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.  

https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies
https://eurep.auth.gr/en/students/international/traineeship/available_mobilities
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
https://international.pmf.uns.ac.rs/learning-agreement-for-traineeships_incoming_2015-2017/
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


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

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду 

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. За онлајн пријаву 

биће потребно да Уговор о студентској пракси (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship) 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 од 275 евра. 

НАПОМЕНА: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања праксе није покривен стипендијом 

у оквиру програма Еразмус+.   

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: 

За административну подршку - Канцеларија за међународну сарадњу ПМФ-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs 

За академска питања – проф. Јована Николов, Еразмус+ академски координатор за физику: 

jovana.nikolov@df.uns.ac.rs 

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 

  

https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies/online_application
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
file:///C:/Users/biljana.jagrovic/AppData/Local/Temp/jovana.nikolov@df.uns.ac.rs
https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international
mailto:eurep-projects@auth.gr

