
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Загребу, Хрватска 

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних, мастерских и докторских студија: 

 Пољопривредног факултета 

08: Agriculture, forestry, fisheries, veterinary, inter-disciplinary programmes 

 Факултета техничких наука 

1041 - Transport services 

0612 - Database and network design and administration 

0613 - Software and applications development and analysis 

0713 - Electricity and energy 

0714 - Electronics and automation 

 Филозофског факултета 

0321 - Journalism and reporting  

0223 - Philosophy and ethics  

023   - Languages (English, American Studies) 

0232 - Literature and Linguistics  

222 (09.0) - Languages and Philological Sciences (Rusinski – Rusyn / Ruthene language and literature) 

Укупан број стипендија: 2  

Трајање стипендије: 5 месеци 

Реализација мобилности: зимски семестар 2017/2018. године  

Трајање конкурса: 27. април – 21. мај  2017. године 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa) 

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

 Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује  

 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а 

који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement). Напомена: 

кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско признавање периода мобилности 

(преузми подлогу) 

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://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54


 Писмо препоруке од универзитетског професора са УНС-а 

Напомена: од свих кандидата се очекује знање енглеског језика на нивоу најмање B2  

Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Загреб - 

студенти. Пропратну документацију слати у виду прилога (zip). 

Рок: недеља, 21. мај 2017. године 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ 

координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Загребу као номинације за стипендирану мобилност. 

Универзитет у Загребу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације. 

Стипендија обухвата путне трошкове и месечну стипендију: 800 евра месечно, плус трошкови пута у 

дефинисаном износу. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+.   

 

Подршка: 

 

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: 

outgoing.erasmus@uns.ac.rs  

За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016  

Контакт на Универзитету у Загребу: Жељка Пинтер (zpitner@unizg.hr), Канцеларија за међународну сарадњу 
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