
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  

УНИВЕРЗИТЕТУ У СИБИЈУ, РУМУНИЈА 

 

ЕРАЗМУС КОД: RO SIBIU01 

Конкурс је отворен за студенте мастер студија Факултета техничких наука из следећих 
области: 

 Engineering and Engineering trades 

Понуду курсева на енглеском језику можете пронаћи овде док све остале информације 
детаљно прочитајте овде. 

Важна напомена:  

Укупно ће бити додељене 2 стипендије у трајању од по 5 месеци. 

Трајање конкурса: 9. новембар – 25. новембра 2018. године 

 
Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за студенте (преузми формулар) 

 Student application form 

 Копија путне исправе – пасоша (прва страница) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

 Биографија студента на енглексом језику. Препорука: користити Europassmodel 
(преузми образац) 

 Препис оцена (Transcript of Records) на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома (Bachelor, Master) 

 Доказ о активном статусу студента 

 Доказ о знању енглеског језика (Б1 за основне, Б2 за мастер и докторске студије) 

 Learning Agreement (преузми формулар) 

 Подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 

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.) 

Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ 
мобилност на универзитет Сибиу. 

http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/incoming-students/available-courses-incoming-students/
http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/incoming-students/available-courses-incoming-students/
http://international.ulbsibiu.ro/index.php/erasmus/incoming-students/available-courses-incoming-students/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/5_student-application-form-1.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/europassCVTemplate-3-2.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
mailto:iro.ftn@uns.ac.rs


 

Рок: 25. новембра, 2018. године до 23.59 часова. 

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

Очекује се од одабраних кандидата да почну мобилност у летњем семестру 
школске 2018/2019. године. 

Месечни износ стипендије: 750 евра, плус путни трошкови 

Додатне информације о универзитету Сибиу и преглед курсева на енглеском језику 

можете пронаћи овде. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус +. 

http://international.ulbsibiu.ro/

