
 
 
 

ЕРАЗМУС+  
 

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  
 

Технолошком универзитету у Грацу, Аустрија  
 

Graz University of Technology (TU Graz)  
(http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz) 

 
Еразмус код партнерске институције: A GRAZ02 

 
 
Конкурс је отворен за студенте ПМФ-а на нивоу основних студија, из следећих области:  

 

 0512 Biochemistry 

 0521 Environmental sciences 

 0531 Chemistry 

 0711 Chemical engineering and processes 

 0712 Environmental protection technology  

 0532 Earth sciences 

 0533 Physics 

 0541 Mathematics 
 

Укупан број стипендија: 3  
 
Трајање стипендије: 5 месеци 
 
Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017. године 
 
Трајање конкурса: 7. октобар – 1. новембар 2016. године   
 
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 (поднети оба у пријави)  
 Доказ о знању језика - енглеског (ниво B2) или немачког (ниво B2); кандидат треба да достави и 
доказ о знању немачког језика, уколико планира да похађа и студијски програм/курсеве који се 
одвијају на језику домаћина.  
 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 
 
Пријаве се достављају путем мејла: gordanav@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ 
мобилност на Технолошком универзитету у Грацу. 
 
Рок: 1. новембар 2016. године, до 16.00 часова  
 

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz
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


Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Технолошком универзитету у 
Грацу као номинације за стипендирану мобилност. 
 
Технолошки универзитету у Грацу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно 
броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 
 
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Немачкој: 850 евра месечно, плус једнократни трошкови 
пута од 180 евра.  
 
*Студенти ће отворити банковни рачун у Аустрији на који ће им се стипендија уплаћивати на 
месечном нивоу.  
 
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Еразмус плус и кандидати су лично одговорни за сопствено 
осигурање.   
 
Подршка на ПМФ-у: 
Канцеларија за међународну сарадњу: gordanav@uns.ac.rs  
 
Департмански Еразмус+ координатори са ПМФ- се налазе на линку:  
https://www.uns.ac.rs/index.php/rs/medjunarodna/razmena-studenata/programi-razmene/program-
erazmusplus/erazmusplus-koordinatori-l  
 
Контакт на Технолошком универзитету у Грацу:  
Julia SCHWAHA: julia.schwaha@tugraz.at  
Maria BALTZI: maria.baltzi@tugraz.at   
 
Обавезно посетити:  
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisationsstruktur/serviceeinrichtungen-und-stabstellen/internationale-

beziehungen-und-mobilitaetsprogramme/   
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