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

Универзитету у Марибору, Словенија
http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx

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











Факултета техничких наука
0713 – Electricity and energy
Правног факултета
0421 – Law
Медицинског факултета
0913 – Nursing
Филозофског факултета
0230 – Languages
0110 - Education
Пољопривредног факултета
0810 – Agriculture (само на нивоу мастерских и докторских студија)
Технолошког факултета
0721 – Food processing
0810 – Agriculture
Педагошког факултета
0110 – Education

Укупан број стипендија на нивоу Србије: 2
Трајање стипендије: 1 семестар
Реализација мобилности: летњи семестар 2017/2018. године
Трајање конкурса: 2. октобра – 10. новембра 2017.
Документација за пријаву кандидата (сви документи морају да буду у пдф формату):







Пријавни Еразмус+ формулар за студенте (са потписом студента)
Копија прве странице пасоша
Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 А4 страница) потписано од стране кандидата
Биографија студента на енглеском језику (обавезно користити формат Europass)
Уверење о студирању на српском језику, уз званичан превод на енглески
Препис оцена на српском језику, уз превод судског тумача на енглески, за целокупно досадашње студирање











Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује, на српском и на енглеском (за пријаве на нивоу
мастерских и докторских студија)
Уговор о учењу, односно списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности (користити
Erasmus+ Learning Agreement for Studies којег мора потписати студент и матични департман/факултет). До
одговарајућег обрасца уговора о учењу се долази попуњавањем и штампањем онлајн пријаве Универзитета у
Марибору. Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе и подлогу за академско признавање
периода мобилности (преузми подлогу).
Уверење о знању енглеског језика најмање на нивоу Б1 (TOEFL, IELTS, и други адекватни докази) или
званична/оверена потврда потписана од стране професора енглеског језика на матичној институцији
попуњена у одговарајућем обрасцу.
Потписана изјава о претходним мобилностима (потписују студент и одговорна особа на матичном факултету –
декан/продекан или Еразмус+ координатор на факултету. Изјава се попуњава и потписује и у случају да
студент претходно није био на мобилности)
Потписана изјава о боравишту и држављанству (потписује студент)
Писмо препоруке од универзитетског професора са УНС-а

Напомена: ако се кандидат пријављује на мобилност да би урадио и део припрема за дипломски или мастерски
рад, односно докторску дистертацију, потребно је да попуни и Mobility Activity Plan, потписан од стране кандидата
и академског координатора матичног факултета.
Пријаве се достављају на имејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Мариборстуденти. Пропратну документацију слати у виду прилога (зиповано у једном имејлу).
Рок: петак, 10. новембар 2017. године до 16.00 часова
ВАЖНО: Молимо све кандидате да приликом пријављивања за студентску мобилност, детаљније
прочитају Application procedure Универзитета у Марибору (поготово напомену за минимални број ЕСПБ
бодова) и упутства за попуњавање онлајн пријаве. За сва питања око попуњавања онлајн пријаве
кандидати треба да се обрате Универзитету у Марибору на имејл: ana.milovan@um.si.
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+
координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Марибору као номинације за стипендирану
мобилност. Универзитет у Марибору одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације.
Стипендија: 800 евра месечно, плус трошкови пута у дефинисаном износу.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у
оквиру програма Еразмус+.
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/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакт на Универзитету у Марибору: Ана Милован (ana.milovan@um.si), Канцеларија за међународну сарадњу
Еразмус код партнерског универзитета: SI MARIBOR01
Да ли сте припремили целокупну документацију, можете проверити са Checklist

