
 

Еразмус+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Сплиту, Хрватска 

http://www.unist.hr/ 

 

Конкурс је отворен за студенте основних и мастерских студија: 

 Факултета техничких наука 

061 – Information and Communication Technologies (ICTs) 

071 – Engineering and engineering trades (на нивоу мастерских студија) 

0713 – Electricity and energy 

0714 – Electronics and automation 

0715 – Mechanics and metal trades 

0716 – Motor vehicles, ships and aircraft 

 Техничког факултета „Михајло Пупин”  

071 – Engineering and engineering trades (на нивоу основних студија) 

 Факултета спорта и физичког васпитања 

011 – Education (sports) 

0114 – Teacher training with subject specialization 

 Медицинског факултета 

0916 – Pharmacy 

 Природно-математичког факултета 

0114 – Teacher training with subject specialization 

0541 – Mathematics 

061 – Information and Communication Technologies (ICTs) 

 Технолошког факултета 

071 – Engineering and engineering trades 

0711 – Chemical engineering and processes 

0531 – Chemistry 

Укупан број стипендија: 1  

Трајање стипендије: 5 месеци 

Реализација мобилности: зимски семестар 2018/2019. године  

Трајање конкурса: 19. фебруара 2018. – 27. маја 2018. - продужен 

http://www.unist.hr/


Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте 

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

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

 Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески 

 Копија дипломе/диплома уколико их кандидат поседује (за пријаву на нивоу мастерских студија) 

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

касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement). Кандидати треба да на 

свом матичном факултету провере да ли је потребан потпис академског координатора у уговору о учењу у 

фази пријаве. Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско признавање 

периода мобилности (преузми подлогу).  

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

Напомена: од свих кандидата се очекује знање енглеског језика на нивоу најмање Б2  

Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Сплит- 

студенти. Пропратну документацију слати у виду прилога. 

Рок: недеља, 27. мај 2018. године 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ 

координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Сплиту као номинације за стипендирану мобилност. 

Универзитет у Сплиту одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације. 

Еразмус+ стипендије за студенте УНС-а у Хрватској: 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/erazmusplus-

koordinatori-c  

Контакт на Универзитету у Сплиту: Ана Ћосић (acosic@unist.hr), Еразмус координатор и шеф Канцеларије за 

међународну сарадњу 

Еразмус код партнера: HR SPLIT01 
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