ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Први позив за стипендирану студентску мобилност на

Медицинском универзитету у Лођу, Пољска
за школску 2018/2019. годину

Конкурс је отворен за:


Студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду на ИНТЕГРИСАНИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ
Области: 0912 МЕДИЦИНА / 0911 СТОМАТОЛОГИЈА

Трајање мобилности: 5 месеци (зимски или летњи семестар)
Број расположивих мобилности за студенте*:
СТОМАТОЛОГИЈА:
МЕДИЦИНА: 7

3

Важна напомена: Наведени број мобилности се односи на број слободних места за размену за студенте
Медицинског факултета. Надамо се да ће овај број стипендија бити одобрен од стране ЕУ, али партнер у
Лођу још увек нема дефинитивну одлуку о броју одобрених стипендија за студије и праксу. Ова
информација ће бити постављена чим буде потврђена од стране Универзитета у Лођу. Молимо
заинтересоване студенте да пошаљу конкурсну документацију да бисмо могли да направимо листу
номинација на време, а коначну одлуку да ли ће учествовати у мобилности студенти ће донети након што
добијемо информацију о расположивим стипендијама.
Пријаве се достављају на мејл: dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на
Универзитету у Лођу , Пољска
Рок за слање пријава: 20. мај 2018. до 24.00
Више информација о Медицинском универзитету у Лођу: http://studymed.umed.pl/
За детаљније информација о студијском програму студија МЕДИЦИНЕ можете посетити:
http://www.umed.pl/eng/sites/default/files/dokumenty/CURRICULUM%20%206%20MD%202013-2014.pdf
За детаљније информација о студијском програму студија СТОМАТОЛОГИЈЕ можете посетити:
http://www.umed.pl/eng/sites/default/files/dokumenty/Curricula-5-DMD-13-14.pdf

Документација за пријаву кандидата (обавезна):


Пријавни формулар УНС за студенте у ЕРАЗМУС+ (http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmenastudenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c - документи и обрасци)

Копија прве странице пасоша
Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице)
Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, фотографију)
Препорука: користити Europass модел (http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmenastudenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c - документи и обрасци)
 Препис оцена (Transcript of Records) на спрском и енглеском језику
 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује (Bachelor, Маster)
 Доказ о знању језика – енглеског (ниво Б2) у складу са европским референтним оквиром
 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику
 Предлог уговора о учењу за студенте (http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programirazmene/program-erazmusplus-c -документи и обрасци). Попунити поља Before the mobility. Документ се
потписује тек након што је мобилност одобрена
*(довољно је у фази пријаве навести списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду
мобилности, а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду Erasmus+ Learning
Agreement-а)




Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на матичном факултету/универзитету, биће достављене
Универзитету у Лођу као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Лођу одлучује о финалној
селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Очекује се од одабраних кандидата да почну мобилност 01.10.2018. (15. 02.2019. за студенте који се пријављују за
летњи семестар 2018/2019).
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Пољској: 750 евра месечно, плус трошкови пута.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.

Еразмус код партнерске институције: PL LODZ03
Више информација о програм ЕРАЗМУС+ на:
http://www.medical.uns.ac.rs/erasmusp.php
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/informacije-za-studente-uns-a/akademska-mobilnost-c

