
 
 

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА НА  
 

ТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТ У СОФИЈИ, БУГАРСКА 
 

http://cs.tu-sofia.bg/page.php?id=1 
 

Еразмус код партнерске институције: BGSOFIA16 
 

 
Конкурс је отворен за студенте ПМФ-а на нивоу основних и мастерских студија из области:   

 

 061 (ICTs)  
            

Укупан број стипендија: 2 
Трајање стипендије: 5 месеци 
Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017. године 
 
Трајање конкурса: 17. октобра – 7. новембра 2016. године   
 
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 на енглески језик (поднети оба у пријави)  
 Доказ о знању енглеског језика (ниво Б1)  
 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 Техничком универзитету у Софији. 
 
Рок за слање пријава: 7. новембар 2016. године, до 16.00 часова  
 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Техничком универзитету у 
Софији као номинације за стипендирану мобилност. 
 
Технички универзитету у Софији одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју 
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 
 
Erazmus+ stipendija za studente UNS-a u Bugarskoj: 750 evra mesečno, plus jednokratni troškovi puta do 
200 evra. 
 
Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u 
okviru programa Erazmus plus i kandidati su lično odgovorni za sopstveno osiguranje.   
 
Za odabir predmeta i više informacija o TU Sofija, obavezno posetite:  
 
http://tu-sofia.bg/erasmus/erasmus 
 
http://cs.tu-sofia.bg/page.php?id=1&language=en  
 
http://tu-sofia.bg/faculties/read/27 
 

http://cs.tu-sofia.bg/page.php?id=1
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
http://tu-sofia.bg/erasmus/erasmus
http://cs.tu-sofia.bg/page.php?id=1&language=en
http://tu-sofia.bg/faculties/read/27


 
Подршка на ПМФ-у: 
 
Еразмус+ координатор са Департмана за математику и информатику: 
Др Милош Радовановић: radacha@dmi.uns.ac.rs  
 
Канцеларија за међународну сарадњу: gordanav@uns.ac.rs  
 
Контакт на Техничком универзитету у Софији:  
 
Assoc. Prof. PhD Daniela Minkovska 
Faculty Erasmus coordinator 
daniela@tu-sofia.bg 
 
 

mailto:jelena.trickovic@dh.uns.ac.rs
mailto:gordanav@uns.ac.rs
mailto:daniela@tu-sofia.bg

