
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност  

Први позив за стипендирану мобилност студената на  

Универзитету у Глазгову, Велика Британија 

 

Еразмус код: UK GLASGOW 01  

Конкурс је отворен за:  

 Студенте Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду на свим нивоима 

студија  

Напомена:  

 Мобилност за основне и мастер студије траје 1 (летњи или зимски) или 2 семестра 

 Мобилност за докторске студије траје 4 месеца 

Молимо студенте да у пријави јасно наведу да ли се пријављују за зимски или летњи семестар. 

У случају пријављивања на оба, студенти морају у тренутку аплицирања да имају званичан 

сертификат о знању енглеског језика (IELTS for UKVI (Academic) test). У случају пријављивања 

само на један семестар, предност ће имати кандидати који такође имају положен IELTS. 

Уколико немају, партнерски универзитет ће извршити накнадно тестирање.  

КАТАЛОГ КУРСЕВА 

 

Трајање конкурса: 6. април- 28. април 2017. године 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте (преузми формулар) 

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa) 

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

 Препис оцена на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује 

 Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан (за боравак дужи од 6 месеци 

обавезан је IELTS не старији од 2 године);  

 Уговор о учењу (преузми формулар)  

 Подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 

http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/browsebyschool/
http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/browsebyschool/
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54


 

 

Документација за пријаву кандидата (није обавезна): 

 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику 

 Потврде о учешћу у ваннаставним активностима (летње школе, семинари, пракса, 

волонтерско ангажовање, итд.) 

Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ 

мобилност на Универзитету у Глазгову, Велика Британија 

Рок: 28. април 2017. године до 23.59 часова 

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

стране институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у 

Глазгову као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Глазгову одлучује о 

финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом 

Саду.  

Сајт институције: http://www.gla.ac.uk/ 

Износ стипендије: 850 ЕУР месечно плус трошкови путовања 360 ЕУР по особи 

Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог осигурања у 

току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+. 
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