
 
 

ЕРАЗМУС+  
КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 

 
ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  

 
Универзитету Paris-Est Créteil (UPEC), Француска 

 
http://www.en.u-pec.fr/ 

Еразмус код партнерске институције: F PARIS012 
 

 
Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета, Департмана за 
математику и информатику, на основним и мастерским студијама у следећим областима:   

 
0541 Mathematics 
0311 Economics (Примењена математика - Application of Mathematics and Statistics in 
International Economic Development)  

            
Трајање стипендије: Препоручено трајање мобилности је цела школска 2018/2019 година, али 
постоји и могућност размене у само једном семестру – почев од другог семестра 2017/2018.  
(од јануара 2018. на цео семестар) 
 
Укупан број стипендија: На располагању је укупно 60 месеци мобилности (30 за област 0541 и 
30 за област 0311), о чијем коначном распореду ће бити одлучено након увида у број 
пристиглих пријава.  
 
Реализација мобилности: све мобилности морају бити завршене до краја школске 2018/2019. 
 
Трајање конкурса: 6. октобар – 6. новембар 2017. године   
 
Документација за пријаву кандидата: 
 
 Пријавни Еразмус+ 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)  
 Студенти који се пријављују у области 0541 Mathematics морају доставити доказ о знању 
француског језика (минимум Б1 ниво), а студенти који конкуришу у области 0311 Economics 
(примењена математика) морају доставити доказ о знању енглеског језика (минимум B2 ниво), 
уз напомену да ће предност имати кандидати који говоре француски језик.  
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду 
мобилности) – ОБАВЕЗНО преузмите УПЕК-ов модел уговора о учењу   
 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а. 
 
Пријаве се достављају искључиво путем мејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs са обавезним 
насловом поруке Пријава за Еразмус+ студентску мобилност на UPEC, Француска. Сва 
документа која су део пријаве треба да буду приложена у .pdf формату и запакована у 
јединствени .zip file.  
 
Рок за слање пријава: 6. новембар 2017. године  
 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене УПЕК-у као 
номинације за стипендирану мобилност. УПЕК одлучује о финалној селекцији номинованих 
кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 

http://www.en.u-pec.fr/
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://international.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/10/LA-ICM-2017-2018.doc


 
ВАЖНО! Обавезан део апликације је и пријава на УПЕК-ов онлајн систем до 15. 
новембра. Молимо кандидате да у периоду од 6. до 15. новембра редовно проверавају 
имејл адресе које су навели у апликацији и да благовремено реагују на мејл са 
упутствима који ће послати УПЕК. 
 
Висина стипендије ће бити накнадно потврђена, а очекивани износ на месечном нивоу за 
трошкове живота и смештаја у Француској је: 850 евра месечно.  
Одабраним кандидатима се финансирају једнократни трошкови пута до Париза (повратна 
карта).  
 
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати су лично одговорни за сопствено 
осигурање.   
 
ПРЕПОРУКА: За одабир предмета у уговору о учењу, обавезно се консултујте са 
департманским академским координаторима: 
 
За 0541 Mathematics: проф. Андреја Тепавчевић, andreja@dmi.uns.ac.rs  
За 0311 Economics (Примењена математика): проф. Јасна Атанасијевић, 
jasna.dimitrijevic@gmail.com  
 
Организовали смо 2 термина за састанак са професорима и препоручујемо да их 
искористите:  

 23. октобар 2017. у 13 часова (понедељак)   

 1. новембар (среда) у 13 часова,  

 Место: кабинет бр. 13, Департман за математику и информатику (нова зграда, 2. 
срат) 

 
За сва административна питања, обратите се ПМФ Канцеларији за међународну сарадњу на:  
erasmus@pmf.uns.ac.rs 
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