
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Туркуу, Финска  

 

University of Turku – UTU  
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx  
Еразмус плус код: SF TURKU01  

 

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

и информатику и Департмана за биологију и екологију на основним, мастерским и 

докторским студијама за следеће области:   

 061 ICTs  

 0511 Biology  
 
Укупан број стипендија: 2 
 
Трајање стипендије: 5 месеци  
 
Реализација мобилности: други семестар (spring semester at UTU) школске 2017/2018. (уз 
напомену да све мобилности морају бити окончане до 31. јула 2018.) 

 
Трајање конкурса: 21. март – 7. април 2017.  

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте 
  Копија прве странице пасоша (скенирано) 
  Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страница) 
  Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Еуропасс модел) 
  Препис оцена на српском језику, уз званичан превод судског тумача на енглески језик 

(поднети оба у пријави)  
  Доказ о знању енглеског језика (минимум Б1 ниво) 
  Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду 

мобилности), преузети модел уговора о учењу: 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 у Туркуу и да то прикажу у документацији.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  
 
Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: erasmus@pmf.uns.ac.rs   
Сва документа у пријави треба да су адекватно именована, скенирана у пдф, а пријава 
запакована као јединствени зип фајл са обавезним насловом поруке Пријава за Еразмус+ 
мобилност на УТУ, Финска 
 
Рок за слање пријава: 7. април 2017. године до 16:00 часова 

http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
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
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


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

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

Универзитету у Туркуу.  

Универзитет у Туркуу, Финска, одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.   

ВАЖНО: Обавеза део апликације на УТУ је и њихов онлајн систем пријављивања за 
Ерасмус+ размену. Номиновани кандидати ће аутоматски, путем мејла, добити 
инструкције за пријаву. 
 
Месечни износ стипендије: 850 ЕВРА (плус једнократни трошак пута у висини до 275 
ЕВРА)   
 
НАПОМЕНА: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није 
покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.   
 
POTREBNA VAM JE POMOĆ?  
 
Обавезно скинути и проучити документ под називом UTU Factsheet 2017-2018 који је 
доступан са странице где је обављен и овај конкурс.  
 
УТУ курсеви на енглеском језику (потребно за израду уговора о учењу):  
http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/courses/Pages/home.aspx  
 
Академски календар и курс оријентације за стране студент на УТУ:   
http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/Pages/Orientation-Course.aspx  
 
За сва додатна питања у вези са израдом уговора о учењу (Learning Agreement), можете се 
обратити департманским Еразмус+ координаторима:   
 
ДМИ - информатика:  
Милош Радовановић: radacha@dmi.uns.ac.rs   
 
ДБЕ:  
Милан Боришев: milan.borisev@dbe.uns.ac.rs   
Тамара Јурца: tamara.jurca@dbe.uns.ac.rs   
Слободанка Пајевић: slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs  
 
или Еразмус+ институционалном координатору Гордани Влаховић на: gordanav@uns.ac.rs   

http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/courses/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/Pages/Orientation-Course.aspx
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