
 

ЕРАЗМУС+  

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

 ДРУГИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ   

 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КОИМБРИ, ПОРТУГАЛ 

 
University of Coimbra, Portugal 

web: https://www.uc.pt/en   
 

Еразмус код партнерске институције: P COIMBRA01 

Конкурс је отворен за студенте Департмана за математику и информатику Природно-

математичког факултета на мастерским и докторским студијама из области: 

061 Information and Communication Technologies 

0611 Computer Engineering 

0541 Mathematics  

 

Укупан број стипендија:  
2 стипендије из области 0541 Mathematics  
и 2 стипендије из области 061 ICTs/0611 Computer Engineering 
 
Трајање стипендије: 5 месеци  

Реализација мобилности: Зимски или летњи семестар академске 2019/2020. године.  

 

Трајање конкурса: 12. март –22. март 2019. године 

 

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте  
 Мотивационо писмо на енглеском језику (макс. 1 страница) 

 Копија прве странице пасоша 

 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и мејл, 

опционо и фотографију). Препорука: користити Europass CV model  

 Препис оцена (Trascript of Records) на српском и енглеском језику – обавезан је превод 

овлашћеног судског тумача 

 Доказ о знању језика – енглеског (минимум ниво Б2) у складу са европским оквиром  

квалификација ИЛИ португалског  

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

мобилности и који треба да сачини са академским координатором; преузети модел уговора 

о учењу Erasmus+ Learning Agreement)  

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

 

https://www.uc.pt/en
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx


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

потенцијалним ментором на Универзитету у Коимбри и да то прикажу у документацији.   

 
Пријаве се достављају искључиво путем мејла на:  erasmus@pmf.uns.ac.rs  
Документа у пријави треба да су скенирана у pdf. а пријава запакована као јединствени .zip фајл са 
обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на Универзитету у Коимбри.   
 
РОК ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВА: 22. март 2019.  

 

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

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

Коимбри као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Коимбри одлучује о финалној 

селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

НАПОМЕНА: Сви кандидати који се пријављују на конкурс морају да се региструју преко online 

система Универзитета у Коимбри путем линка: https://icm.uc.pt/en/application/apply/ 

 

Рок за онлајн пријаву: 25. март 2019. 

 

Препоручујемо да посетите званичну страницу пројекта кредитне мобилности Универзитета 

у Коимбри и да се детаљно информишете о процесу апликације: https://icm.uc.pt/  

 

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

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

Коимбри као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Коимбри одлучује о финалној 

селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

Стипендија за студенте ПМФ-а: Стипендија подразумева максимум 800 евра на мeсечном нивоу 

за трошкове живота и смештаја и једнократнe трошковe путовања у износу од максимално 360 

евра. 

 

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

оквиру програма Еразмус+.   

 

За административна питања и помоћ приликом аплицирања, обратите се Канцеларији за 

међународну сарадњу ПМФ-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs  

 

За сва додатна питања и консултације у вези са израдом уговора о учењу, потребно је да се 

обратите департманским Еразмус + координаторима са ПМФ-а:  

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

c/erazmusplus-koordinatori-c  
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