
 
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Техничком универзитету „Гедиминас“ у Вилњусу, Литванија 

 

Еразмус код: LT VILNIUS02 

Конкурс је отворен за студенте свих нивоа студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 

Област: 07 Engineering   

Трајање мобилности: 4,5 месеца (135 дана) 

Број стипендија: 1 

Трајање конкурса: 12. октобар – 12. новембар 2017. године 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 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) 

 Доказ о знању страног језика - енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање B2; студенти су 

дужни да сами провере на ком језику се одржавају предмети/модули које ће похађати 

 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). Потребно је 

да уговор о учењу буде потписан од стране студента и академског координатора на матичном факултету у 

фази пријаве 

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

Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт са потенцијалним 

ментором и да то напомену у документацији. 

Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла на: outgoing.erasmus@uns.ac.rs (u CC markoni@uns.ac.rs) са 

напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност студената на Техничком универзитету „Гедиминас“ у Вилњусу.  

Рок: недеља, 12. новембар 2017. године 

 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Техничком универзитету Гедиминас у 
Вилњусу као номинације за стипендирану мобилност. Технички универзитет Гедиминас у Вилњусу одлучује о 
финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  
 

Очекује се од одабраних кандидата да почну мобилност у летњем семестру 2017/2018. године.  

 

 

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.erasmus@uns.ac.rs
mailto:markoni@uns.ac.rs


 
 

 

Месечни износ стипендије: 750 евра, плус путни трошкови у дефинисаном износу. 

Стипендију исплаћује партнерски универзитет. 

Додатне информације о Техничком универзитету Гедиминас у Виљнусу: http://www.vgtu.lt/for-international-

students/for-exchange-students/erasmus-studies/53962 

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

програма Еразмус+. 

Подршка: 

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

Еразмус+ координатор на нивоу факултета: Проф. др Бранко Маркоски, продекан 

Контакт на партнерској институцији: 

Renata Vėbrienė (Renata.vebriene@vgtu.lt) - responsible for incoming students 

http://www.vgtu.lt/for-international-students/for-exchange-students/erasmus-studies/53962
http://www.vgtu.lt/for-international-students/for-exchange-students/erasmus-studies/53962
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs
mailto:Renata.vebriene@vgtu.lt

