
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану студентску мобилност на  

Политехничком институту „ИСЕП“ у Порту, Португалија 

 (ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal) 

https://www.isep.ipp.pt/  

 

Конкурс је отворен за студенте на ниву основних и мастер студија: 

Технолошког факултета, УНС  

Факултета техничких наука, УНС 

у областима - 07 Engineering  у складу са академском понудом Политехничког института „ИСЕП“ у Порту. 

Број стипендија: 3 

Трајање мобилности, односно стипендије: 5 месеци 

Период реализације мобилности: летњи семестар школске 2017/18. године  

Трајање конкурса:  21. новембар - 4. децембар 2017. године 

Oбавезна документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте  

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa) 

 Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел) 

 Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески 

 Доказ о знању страног језика – (најнижи очекивани ниво знања енглеског је B1, или знање португалског 

језика – најнижи ниво Б1) – у зависности од тога на ком језику се одвија академска понуда  

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

односно Erasmus+ Learning Agreement)  

 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasums@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Eразмус+ мобилност 

на Политехничком инстиуту „ИСЕП“  у Порту. 

Рок: понедељак, 4. децембар 2017. године 

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

институционалних Eразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Политехничком инстиуту „ИСЕП“  у Порту као 

номинације за стипендирану мобилност. Политехнички инстиут „ИСЕП“  у Порту одлучује о финалној селекцији 

кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

https://www.isep.ipp.pt/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_studenti.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2016.docx
mailto:outgoing.erasums@uns.ac.rs


ВАЖНА НАПОМЕНА:  

У току трајања конкурса, потребно је да кандидати попуне и апликацију партнерске институције: 

http://www.isep.ipp.pt/Page/ViewPage/MOBILITYSTUDENTS 

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Португалији: 800 евра месечно, плус трошкови пута у износу 

дефинисаном удаљеношћу дестинације. 

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

програма Еразмус+. 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasums@uns.ac.rs 

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Еразмус код партнера: P PORTO 05 

Контакт на ИСЕП Политехничком инстиуту у Порту: Alexandra Trincão - ammt@isep.ipp.pt  

http://www.isep.ipp.pt/Page/ViewPage/MOBILITYSTUDENTS
mailto:outgoing.erasums@uns.ac.rs
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
mailto:ammt@isep.ipp.pt

