
 

ЕРАЗМУС+  

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

ДРУГИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  

 
УНИВЕРЗИТЕТУ МИЊО, ПОРТУГАЛИЈА 

 
University of Minho, Portugal 

https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx   
 

Еразмус код партнерске институције: P BRAGA01 

Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета, Департмана за математику 

и информатику, на основним, мастерским и докторским студијама из области: 

 061 ICTs (ИНФОРМАТИКА)  

Укупан број стипендија: 2 

Трајање стипендије: 5 месеци  

Реализација мобилности: први или други семестар академске 2018/2019. године (почетак 

реализације мобилности септембар 2018. или фебруар 2019.) 

 

Трајање конкурса: 20-26. март 2018.  

 

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте  
 Мотивационо писмо на енглеском језику (макс. 1 страница) 

 Копија прве странице пасоша 

 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, 

опционо и фотографију). Препорука: користити Europass CV model  

 Уверење о редовном студирању на српском и енглеском језику – обавезан је превод 

овлашћеног судског тумача 

 Препис оцена (Transcript of Records) на српском и енглеском језику – обавезан је превод 

овлашћеног судског тумача 

 Доказ о знању језика – енглеског (минимум - ниво Б2) у складу са европским оквиром  

квалификација ИЛИ португалског (минимум - ниво Б1) 

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

мобилности и који треба да сачини са академским координатором; преузети модел уговора 

о учењу Erasmus+ Learning Agreement)  

 Писмо препоруке од професора са УНС-а на енглеском језику 

 

Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт са 

потенцијалним ментором на Универзитету Мињо и да то прикажу у документацији.   

 
Пријаве се достављају искључиво путем мејла на:  erasmus@pmf.uns.ac.rs  

https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


Документа у пријави треба да су скенирана у pdf. а пријава запакована као јединствени .zip фајл са 
обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на Универзитету Мињо.   
 
РОК ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВА: 25. март 2018. године  

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету Мињо 

као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет Мињо одлучује о финалној селекцији 

кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

НАПОМЕНА: Кандидати морају да аплицирају и преко online система Универзитета Мињо. 

Пријаву могу извршити преко овог линка најкасније до 31. марта 2018. Обавезно прочитати 

Упутство за апликацију. 

 

Стипендија подразумева максимум 800 евра на масечном нивоу за трошкове живота и смештаја и 

једнократне трошкове путовања (повратна карта) у износу од максимум 360 евра.  

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности 

покрива Универзитет у Мињу. 

 

ПРЕПОРУКА: студенти обавезно да погледају веб сајт Универзитета Мињо и следеће 

линкове:  

1. Home page University of Minho:  

https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx       

2. Course catalogue with available study programmes/areas, semester dates – који је потребан за 

израду уговора о учењу:   

https://www.uminho.pt/EN/education/educational-offer/Pages/default.aspx 

3. International Students info page – сазнајте више о студентском животу, трошковима, смештају:  

https://www.uminho.pt/EN/education/international-students/Pages/default.aspx  

 

За сва додатна питања и консултације у вези са израдом уговора о учењу, потребно је да се 

обратите департманском Еразмус + координатору за информатику:  

 

Милош Радовановић: radacha@dmi.uns.ac.rs   

 

За административна питања, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу ПМФ-а:  

 

erasmus@pmf.uns.ac.rs  

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1KZ8N05mAnrAjHzA7UtZ4xoOrXz3xt0rQLzE97o804Vg/viewform?edit_requested=true
https://drive.google.com/file/d/1jB4vlOXSXu-ReKnkIg7DzI_OW27NKQM0/view
https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx
https://www.uminho.pt/EN/education/educational-offer/Pages/default.aspx
https://www.uminho.pt/EN/education/international-students/Pages/default.aspx
mailto:radacha@dmi.uns.ac.rs
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs

