ЕРАЗМУС+
КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ
ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ „ФЕДЕРИКО II“ У НАПУЉУ
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

http://www.unina.it
Еразмус код партнерске институције: I NAPOLI01
Конкурс је отворен за студенте ПМФ-а, Департмана за биологију и екологију и Департмана за
хемију, биохемију и заштиту животне средине, на основним, мастерским и докторским
студијама у следећим областима:



0511 Биологија
0512 Биохемија

Укупан број стипендија: 1 или 2 (у зависности од броја пријава и интересованја студента)
Трајање стипендије: 5 или 10 месеци
Реализација мобилности: зимски семестар или цела академска 2018/2019. година
Трајање конкурса: 6. – 21. јун 2018. године
Документација за пријаву кандидата:
 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте
 Копија прве странице пасоша (скенирано)
 Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страницa)
 Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
 Препис оцена на српском језику, уз званичан превод судског тумача на енглески језик
(поднети оба у пријави)
 Доказ о знању енглеског језика (минимум B1 ниво) или италијанског језика (минимум B1
ниво)*
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду
мобилности), односно предлог Erasmus+ Learning Agreement).
 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а.
Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт
на Универзитету Федерико II у Напуљу и да то прикажу у документацији.
*Пожељно је да знање италијанског језика кандидата буде на нивоу B1, како би без
потешкоћа пратили наставу на Универзитету Федерико II у Напуљу. Кандидати који буду
одабрани за размену ће имати могућност да похађају курс италијанског језика пре
почетка семестра.
Пријаве се достављају искључиво путем мејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs са обавезним
насловом поруке Пријава за Еразмус+ студентску мобилност на Универзитету Федерико II у
Напуљу. Сва документа која су део пријаве треба да буду приложена у .pdf формату и
запакована у јединствени .zip file.
Рок за слање пријава: 21. јун 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од
стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету
Федерико II у Напуљу као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет Федерико II
одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду.

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Италији: 850 евра месечно, плус једнократни
трошкови пута од 275 евра.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати су лично одговорни за сопствено
осигурање.
ПРЕПОРУКА: Студенти обавезно да погледају веб сајт Универзитета Федерико II у Напуљу:
http://www.unina.it/unina-international/student-mobility/erasmus#Before_leaving
Одабрани студенти имају обавезу да ураде и online апликацију на Универзитету
Федерико II у Напуљу.
Подршка на ПМФ-у:
Еразмус+ координатори са Департмана за биологију и екологију:
Милан Боришев: milan.borisev@dbe.uns.ac.rs
Слободанка Пајевић: slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs
Еразмус+ координатори са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине:
Јелена Тричковић: jelena.trickovic@dh.uns.ac.rs
Kсенија Павловић: ksenija.pavlovic@dh.uns.ac.rs
Наташа Симин: natasa.simin@dh.uns.ac.rs
Љиљана Војиновић Јешић: ljiljana.vojinovic-jesic@dh.uns.ac.rs
За административна питања, обратите се на erasmus@pmf.uns.ac.rs
Контакт на Универзитету Федерико II у Напуљу:
International Relations Office: international@unina.it

