
 

Еразмус+ 
Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

 
Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

 
Технолошком образовном институту у Атини, Грчка 

 
Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens 

http://www.teiath.gr/diethnwn/?lang=en   
Еразмус плус код: G ATHINE34 

 

Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета,  Департмана за 
математику и информатику на основним студијама за област:   

 061 Information and Communication Technologies  

Број стипендија: 4 
Трајање стипендије: 3 месеца 
Време реализације мобилности: други семестар 2017/2018 (мобилности морају бити 
окончане до 31. маја 2018.) 
 
Трајање конкурса: 27. октобра – 13. новембра 2017.  

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте (преузети модел документа) 
 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 
 Копија прве странице пасоша 
 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, 

фотографију). Препорука: користити Europass CV model) 
 Препис оцена (Transcript of Records) на енглеском језику – обавезан је превод 

сертификованог судског тумача 
 Доказ о знању језика – енглеског (ниво Б2) или грчког (ниво Б2) у складу са европским 

референтним оквиром  
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у 

периоду мобилности, а који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан 
уговор о учењу Erasmus+ Learning Agreement – преузети модел документа, попунити 
поља Бефоре тхе мобилитy. Документ се потписује тек након што је мобилност 
одобрена.) 

 Писмо препоруке од универзитетског професора са УНС-а на енглеском језику. 
 
Важна напомена:  Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: 
erasmus@pmf.uns.ac.rs . Сва документа у пријави треба да су скенирана у pdf. а пријава 
запакована као јединствени zip file са обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ 
мобилност на Технолошком образовном институту у Атини. 
 
Рок за слање пријава: 13. новембар 2017. године 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата са ПМФ-а који прођу техничку проверу и 
евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене 
Технолошком образовном институту у Атини у виду листе номинованих. Технолошки образовни 
институт у Атини одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених 
Универзитету у Новом Саду.   

Месечни износ стипендије: 800 евра месечно, плус плаћени трошкови пута 275 евра   
 

http://www.teiath.gr/diethnwn/?lang=en
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_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


Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и лична је обавеза сваког кандидата.  
 
Потребна вам је помоћ?  
 
Обавезно посетити следеће веб сајтове:  
 
http://www.teiath.gr/diethnwn/?lang=en  
 
http://www.cs.teiath.gr/?lang=en  
 
Подршка на ПМФ-у: 
 
За сва питања у вези са израдом уговора о учењу (Леарнинг Агреемент), можете се обратити 
департманском Еразмус+ координатору Милошу Радовановићу (radacha@dmi.uns.ac.rs) 
 
За административна питања, обратите се на erasmus@pmf.uns.ac.rs 
 
Контакт на TEI Athens:  Prof. Nikitas Karanikolas, Departmental Coordinator (nnk@teiath.gr) 
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