
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Политехничком универзитету у Барију, Италија 

 

ЕРАЗМУС КОД: I BARI05 

Конкурс је отворен за: 

 Студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука и биће додељене 
укупно 2 стипендије у трајању од 4 месеца 

Области :  

 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 

 071 Engineering and Engineering Trades 

 0714 Electronics and automation 

 0713 Electricity and energy 

 0715 Mechanics and metal trades 

 0716 Motor vehicles, ships, aircrafts 

 073 Architecture and Construction 

Важна напомена: 

 Укупно ће бити додељене 2 стипендије у трајању од по 4 месеца. 

Трајање конкурса: 08. октобар – 30. октобар 2019. 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за студенте (преузми формулар) 

 Копија путне исправе – пасоша (прва страница) 

 Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страница) 

 Биографија студента на енглеском језику. Препорука: користити Europass модел (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 

 Learning Agreement (преузми формулар) 

 Подлога за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу) 
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 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 
Политехничком универзитету у Барију, Италија. 

Рок: 30. октобар 2019. године до 23.59 часова 

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

Почетак мобилности биће накнадно дефинисан у договору са Политехничким универзитетом у 
Барију. 

Месечни износ стипендије: 850 евра, плус путни трошкови 

Додатне информације о Политехничком универзитету у Барију можете пронаћи овде. 

Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог осигурања у току 
трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+. 
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