
 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Позив за стипендирану студентску мобилност на 

Унивeрзитeту у Лудвигсбургу, Немачка 

Кoнкурс je oтвoрeн зa студeнтe Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду нa oснoвним студиjaмa из 

oблaсти: 023 jeзици и књижeвнoст – германистика.  

Трајање конкурса: 18. март – 7. април 2019. 

Документација за пријаву кандидата се предаје на српском језику осим ако није другачије назначено
*
: 

 Пријавни формулар за Еразмус+ (преузети модел документа) – на енглеском језику; 
 Копија прве странице пасоша – скениран документ; 
 Мотивационо писмо (1 страница) – на енглеском језику; 
 Биографија студента (укључује адресу, контакт телефон, имејл и фотографију) на енглеском. 

Препоручљиво је користити Europass мoдeл. 
 Уверење о положеним испитима – на српском, уз превод на енглески; 
 Писмо препоруке од професора – на српском језику; 
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а 

који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан уговор о учењу Erasmus+ Learning 
Agreement – преузети модел документа, попунити поља Before the mobility. Документ се потписује тек 
након што је мобилност одобрена.) 

 Доказ о познавању немачког језика на нивоу Б1 у складу са европским референтним оквиром.  

Пријаве се достављају на мејл: erasmus@ff.uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ (Лудвигсбург) – 
студент (написати име и презиме). Пропратну документацију слати у виду прилога, а не у тексту мејла. 
 
Рок: 7. април 2019. 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ 
координатора на Филозофском факултету, биће достављене Универзитету у Лудвигсбургу као номинације за 
стипендирану мобилност. Универзитет у Лудвигсбургу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

Трајање мобилности: зимски семестар школске 2019/2020. године. 

Стипeндиja oбухвaтa путнe трoшкoвe и мeсeчну нaдoкнaду зa смeштaj и oстaлe трoшкoвe живoтa у склaду 
сa прoписимa Eврoпскe кoмисиje. Стипeндиjу исплaћуje пaртнeрски унивeрзитeт. Tрoшaк oбaвeзнoг 
здрaвствeнoг oсигурaњa у тoку трajaњa мoбилнoсти ниje пoкривeн стипeндиjoм у oквиру прoгрaмa Eрaзмус+. 

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: erasmus@ff.uns.ac.rs 

За академска питања и савете, кандидати се могу обратити Еразмус+ координаторима на нивоу факултета. 

Страница Универзитета у Лудвигсбургу: https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html 

Еразмус код: D LUDWIGB01 

Контакт на Универзитету у Лудвигсбургу: international@ph-ludwigsburg.de 

                                                           
*
 Уколико буде неопходно, са кандидатима ће бити накнадно контактирано да доставе документе на страном језику.  
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