
 

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

Универзитету у Туркуу, Финска 
 

University of Turku – UTU  
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx  

Еразмус плус код: SF TURKU01  
 

Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета на основним, 

мастерским и докторским студијама у свим областима које су део академске понуде 

Универзитета у Турку. 

Укупан број стипендија: 1 
Ниво студија: сви нивои 
Трајање стипендијa: 5 месеци  
Реализација мобилности: други семестар школске 2019/2020.  

 
Трајање конкурса: 6 – 24. септембра 2019.  

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте 
  Копија прве странице пасоша (скенирано) 
  Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страница) 
  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 Б2 ниво) 
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у 

периоду мобилности; преузети модел уговора о учењу Erasmus+ Learning 
Agreement)  

 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  

 
Студенти ПМФ-а пријаве достављају искључиво електронским путем на адресу 
erasmus@pmf.uns.ac.rs  
 
Сва документа у пријави треба да су адекватно именована, скенирана у .pdf формату, 
а пријава запакована као јединствени .zip file са обавезним насловом поруке Пријава 
за Ерасмус+ мобилност на УТУ, Финска. 
Рок за подношење пријава: уторак, 24. септембар 2019. 
  
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и 
евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће 
достављене Универзитету у Туркуу.  

http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
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.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


 
Универзитет у Туркуу, Финска, одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.   
 
ВАЖНО: Обавезан део апликације на Универзитет у Туркуу је и њихов онлајн систем 
пријављивања за Ерасмус+ размену. Номиновани кандидати ће аутоматски, путем 
мејла, добити инструкције за пријаву. 
 
Месечни износ стипендије: 850 евра плус једнократни трошак пута у висини до 275 
евра. 
 
НАПОМЕНА: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности 
није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.   
 
УТУ курсеви на енглеском језику (потребно за израду уговора о учењу):  
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-for-exchange-students 
 
Акдемски календар и курс оријентације за стране студенте на УТУ:   
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/orientation 
 
За сва додатна питања у вези са израдом уговора о учењу (Learning Agreement), 
можете се обратити департманским Еразмус плус координаторима:   
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-
2015-2016 
 
За административна питања, обратите се на Канцеларији за међународну сарадњу 
ПМФ-а:  erasmus@pmf.uns.ac.rs. 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-for-exchange-students
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/orientation
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016
http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs

