
 

 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Бечу, Аустрија 

 

Конкурс је отворен за студенте мастерских студија: 

 Филозофског факултета 

 Педагошког факултета у Сомбору 

 Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици 

За следећу област: 

 0114 – Teacher Training 

Укупан број стипендија: 2 

Трајање стипендије: 4 месеца 

Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017. године 

Трајање конкурса: 28. октобар 2016. – 4. новембар 2016. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте  

 Копија прве странице пасоша (скенирано) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa) 

 Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел) 

 Препис оцена на српском језику, уз званичан превод на енглески језик 

 Доказ о знању енглеског језика; кандидат треба да достави и доказ о знању немачког језика, уколико 

ће похађати студијски програм који се на том језику одвија (погледати напомену) 

НАПОМЕНА: A certification of B2 in German is obligatory for the fields of German Studies and Translation. 

For courses in other fields of studies prospective incoming students are requested to verify the offer of 

English taught courses. In case the course offer in English does not cover enough credits, students also 

have to submit a certification of B2 in German. 

 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду 

мобилности), односно предлог Erasmus+ Learning Agreement).  

 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а. 

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_studenti.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2016.docx


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

мобилност на Универзитету у Бечу. 

Рок: петак, 4. новембар 2016.  

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Бечу као номинације 

за стипендирану мобилност.  

Универзитет у Бечу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду. 

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Аустрији: 850 евра месечно, плус трошкови пута у 

дефинисаном износу. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+.   

 

Подршка: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs 

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016  

Контакт на Универзитету у Бечу: erasmus.international@univie.ac.at 

Еразмус код партнерске институције: AWIEN01 
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