
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  

Универзитету у Љубљани, Словенија 

 

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија Технолошког факултета 

Универзитета у Новом Саду. 

Област: Food engineering 

Број стипендија: 1 стипендија 

Трајање конкурса: 1. март. 2018. - 30. март 2018. године 

Трајање стипендије: 5 месеци 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Копија путне исправе – пасоша (прва страница) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

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

 Препис оцена на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома  

 Доказ о активном статусу студента 

 Доказ о знању енглеског језика; уколико кандидат зна словеначки језик, напоменути то у 
пријави  

 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). Кандидати треба да на свом матичном факултету 
провере да ли је потребан потпис академског координатора у уговору о учењу у фази 
пријаве. 

Пријаве се достављају на мејл:  

Проф. др Бранки Пилић brapi@uns.ac.rs  са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на 

Универзитету у Љубљани. 

Рок: 30. март 2018. године 

Реализација: зимски семестар школске 2018/2019. године 

 

 

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/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
mailto:brapi@uns.ac.rs


 

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у 
Љубљани као номинације за стипендирану мобилност. Универзитету у Љубљани одлучује о 
финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом 
Саду. 

Додатне информације о Универзитету у Љубљани и каталог курсева можете пронаћи на сајту 

партнерског универзитета. https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-

plus-programme/international_credit_mobility/ . 

 

ЕРАЗМУС КОД: SI LJUBLJA 01 

Контакт на партнерској институцији:  

Др. Соња Смоле Можина: sonja.smole@bf.uni-lj.si  

Аљоша Белцијан, aljosa.belcijan@uni-lj.si 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности покривен је са страни 

Универзе у Љубљани у оквиру програма Еразмус+. 
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