ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Први позив за стипендирану студентску мобилност на

Универзитету у Поатјеу, Француска
(http://www.univ-poitiers.fr/)
Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних, мастерских и докторских студија:


Филозофског факултета
Области:
023 – Languages
0223 - Philosophy and ethics



Правног факултета
Област:
0421 – Law

Трајање стипендије: 5 месеци
Број стипендија: 3
Реализација мобилности: зимски/летњи семестар 2019/2020.
Трајање конкурса: 9. април – 15. април 2019. године
Документација за пријаву кандидата:











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)
Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески код судског тумача (Transcript of Records)
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање B2 (обавеза
кандидата је да се упозна са тиме на ком језику се одвија настава); уколико кандидат поседује знање
француског језика, приложити доказ у пријави (очекивани ниво је најмање B2 / C1);
Копија диплома које кандидат поседује (Bachelor, Master) на енглеском језику;
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности или
рад на тези), односно Erasmus+ Learning Agreement)
Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском или француском језику.

Oпционо:
Кандидати за размену на нивоу докторских студија треба да остваре прелиминарни контакт са професором на
Универзитету у Поатјеу који би исказао интересовање да кандидату буде ментор/супервизор (доказ може да буде
предпозивно писмо).

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету у Поатјеу.
ВАЖНО: од кандидата који се пријаве на конкурс се очекује да обавезно ураде (у току трајања УНС конкурса) и
обавезну онлајн пријаву на сајту Универзитета у Поатјеу:
http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en
Рок: понедељак, 15. април 2019. године

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Поатјеу као номинације за
стипендирану мобилност.
Универзитет у Поатјеу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Француској: 800 евра месечно (уколико су пројектна средства из
периода 2018-2020, месечна стипендија је 850 евра), плус рефунадиција трошкова пута у складу са Еразмус+
правилима.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус +.
Контакт мејл за питања у вези са конкурсом:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
Контакт на Универзитету у Поатјеу: erasmusinternational@univ-poitiers.fr
За академска питања и савете, кандидати се могу обратити Еразмус+ координаторима на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c

