
 
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на 

Универзитету Палацког у Оломоуцу, Чешка 

 

Palacký University Olomouc 

http://www.upol.cz/en/ 

Еразмус+ код партнерске институције: CZ OLOMOUC01 

 

 

Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета, Департмана за биологију и 

екологију и Департмана за географију, туризам и хотелијерство на мастерским и докторским 

студијама у следећим областима:   

 

 0511 Biology 

 0532 Earth Sciences (Геонауке) 

 443 Geography  

            

Укупан број стипендија: 8 

Трајање стипендије: минимално 3, максимално 5 месеци 

 

Реализација мобилности: школска 2017/2018. година (у оптицају су оба семестра, уз 

напомену да све мобилности морају бити окончане до 31. маја 2018.) 

 

Трајање конкурса: 21. март – 3. мај 2017. године   

 

Документација за пријаву кандидата: 

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте 

 Копија прве странице пасоша (скенирано) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страницa) 

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

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

(поднети оба у пријави)  

 Доказ о знању енглеског језика (минимум B1 ниво)  

 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. 

 

Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт 

на Универзитету Палацког у Оломоуцу  и да то прикажу у документацији.  

 

http://www.upol.cz/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 путем мејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs са обавезним 

насловом поруке Пријава за Еразмус+ студентску мобилност на Универзитету Палацког у 

Оломоуцу. Сва документа која су део пријаве треба да буду приложена у пдф формату и 

запакована у јединствени зип фајл. 

 

Рок за слање пријава: 3. мај 2017. 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 Универзитету 

Палацког као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет Палацког одлучује о 

финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету 

у Новом Саду. 

 

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Чешкој: 800 евра месечно, плус једнократни 

трошкови пута од 275 евра. 

 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати су лично одговорни за сопствено 

осигурање.   

 

ПРЕПОРУКА:  

Студенти обавезно да погледају веб сајт Универзитета Палацког у Оломоуцу: 

http://www.upol.cz/en/ и да обавезно ступе у контакт са Еразмус + академским координаторима 

на матичним департманима ПМФ-а ради одабира курсева. 

 

Подршка на ПМФ-у: 

 

Департмански Еразмус+ координатори:  

Бојан Ђерчан (ДГТХ): bojandjercan@yahoo.co.uk  

Др Биљана Басарин (ДГТХ): biljana.basarin@dgt.uns.ac.rs 

 

Др Милан Боришев (ДБЕ): milan.borisev@dbe.uns.ac.rs 

Др Тамара Јурца (ДБЕ): tamara.jurca@dbe.uns.ac.rs 

Др Слободанка Пајевић (ДБЕ): slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs 

 

Институционални Е+ координатор:  

Гордана Влаховић: gordanav@uns.ac.rs  

 

Контакт на Универзитету Палацког:  

 

International Relations Office: 

Zuzana Hamdanieh – Erasmus+ Incoming Students (zuzana.hamdanieh@upol.cz) 

Eva Ohniskova – Erasmus International Credit Mobility (eva.ohniskova@upol.cz) 
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