
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету струковних студија у Хајделбергу, Немачка 

 

ЕРАЗМУС КОД: D HEIDELB05 

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука за израду 

завршног рада из области: 

- Рачунарство и аутоматика 

Важна напомена: 

 Мобилност за основне и мастер студије траје 3 месеца 

Трајање конкурса: 25. април – 10. мај 2019.  

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за студенте (преузми формулар) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

 Биографија студента на енглеском језику. Препорука: користити Еuropass модел 

(преузми образац) 

 Препис оцена на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома (Бечелор, Диплома о завршетку средње школе) 

 Копија пасоша 

 Доказ о активном статусу студента 

 Доказ о знању језика (енглески/немачки) 

 Подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 

 Уговор о учењу (преузми формулар) 

 Application form (преузми формулар) 

Документација за пријаву кандидата (није обавезна): 

 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику 

 Потврде о учешћу у ваннаставним активностима (летње школе, семинари, пракса, 

волонтерско ангажовање, итд.) 
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Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Ерасмус+ мобилност 

на Универзитету струковних студија у Хајделбергу, Немачка. 

Рок: 10. мај 2019. године до 23.59 часова 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету 

струковних студија у Хајделбергу као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет 

струковних студија у Хајделбергу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 

Месечни износ стипендије: 800 евра, плус путни трошкови 

Детаљније информације о Универзитету и каталогу курсева можете пронаћи на сајту 

Универзитета. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус +. 

Контакт особа: Шеф канцеларије за међународну сарадњу Bettina Pauley- Bettina.Pauley@srh.de 
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