
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност студената на  

Универзитету „Федерико II” у Напуљу, Италија 

Università degli studi di Napoli Federico II 

за 2018/2019. школску годину 

Конкурс је отворен за: 

 Студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду  

Области: 0916 ФАРМАЦИЈА 

Трајање мобилности: 9 месеци   

Реализација мобилности: 2018/2019. школска година 

Број расположивих мобилности: 3  (сви нивои студија)  

 

Трајање конкурса: до 13. маја 2018. 

Пријаве се достављају на мејл: dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs    са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

на Универзитету у Напуљу, Италија 

Рок за слање пријава: 13. мај 2018. до 24.00  

Више информација о Универзитету Federico II у Напуљу на www.unina.it   

 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

Документи су доступни на wеб страници http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-

erazmusplus-c (документи и обрасци / ОБРАСЦИ 2018) 

 Пријавни формулар УНС за студенте у ЕРАЗМУС+ ( преузми образац) 

 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 ( преузми образац) 

 Препис оцена (Transcript of Records) на спрском и енглеском језику  

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује (Bachelor, Маster)  

 Доказ о знању језика – италијански/енглески (ниво Б1) у складу са европским референтним оквиром 

 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику 

 Предлог уговора о учењу за студенте ( преузми образац) Попунити поља Before the mobility.  

 

*(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, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ 
координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Напуљу као номинације за стипендирану мобилност. 

mailto:dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
http://www.unina.it/
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
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Универзитет у Напуљу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

Стипендију и путне трошкове исплаћује партнерски универзитет. 

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Напуљу: 850 евра месечно, 275 евра путни трошкови. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+.   

 

Еразмус код партнерске институције: I  NAPOLI01 

Више информација о програму ЕРАЗМУС+ на: 

http://www2.mf.uns.ac.rs/erasmusp.php  

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/informacije-za-studente-uns-a/akademska-mobilnost-c  
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