
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 
 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  
 

Техничком универзитету у Риги, Летонија  
 

Riga Technical University, Latvia: http://www.rtu.lv/en/ 
 

Еразмус + код: RIGA02 
 

Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета, Департмана за математику 

и информатику (ДМИ) на основним и мастерским студијама за област:  

 061 – Information and Communication Technologies 

Број стипендија: 3  

- 1 студент на основним студијама у трајању од 5 месеци  
- 2 студента на мастер студијама у трајању од 5 месеци  

 

Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017. године  (Од одабраних 

кандидата се очекује да започну мобилност најкасније у фебруару 2017. године и заврше је 

најкасније до краја јула 2017).    

Трајање конкурса: 24. новембра – 12. децембра 2016.  

Документација за пријаву кандидата: 
 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте 

 Копија прве странице пасоша (скенирано) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

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

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

(поднети оба у пријави)  

 Доказ о знању енглеског језика (минимални ниво је Б2) 

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

мобилности; преузети модел Erasmus + Learning Agreement for Studies) 

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

 

 
  

http://www.rtu.lv/en/
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 искључиво електронским путем на адресу: erasmus@pmf.uns.ac.rs   
 
Сва документа у пријави треба да су скенирана у пдф. а пријава запакована као јединствени zip 
фајл са обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на ТУ Рига   
 
Рок за слање пријава: 12. децембар 2016. године до 16:00 часова 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата са ПМФ-а који прођу техничку проверу и 

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

Рига у виду листе номинованих.  

ТУ Рига одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

С обзиром да ТУ Рига има интерни онлajn систем апликације, номиновани студенти ће бити у 

обавези да поштују процедуру која се од њих буде захтевала од стране ТУ Ригa како би били 

званично потврђени као Еразмус + стипендисти.   

Месечни износ стипендије: 750 ЕВРА (плус плаћени једнократни трошкови пута од 275 

евра)   

За сва додатна питања и консултације у вези са израдом уговора о учењу (Learning Agreement), 
потребно је да се обратите:  
 
Др Милошу Радовановићу, Еразмус+ координатору са Департмана за математику и 
информатику путем мејла: radacha@dmi.uns.ac.rs  
 
или Еразмус+ институционалном administrativnom координатору Гордани Влаховић на: 
gordanav@uns.ac.rs   
 
Courses and other information about RTU: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/ 
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