
 

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

Трансилванијском универзитету у Брашову, Румунија 

 

Transilvania University of Brașov  
https://www.unitbv.ro/   

Еразмус плус код: RO BRASOV01  
 

Конкурс је отворен за студенте Грађевинског факултета у Суботици на основним и 

мастерским студијама за одлазак на обављање стручне праксе на Трансилванијском 

универзитету у Брашову. 

Укупан број стипендија: 2 
Ниво студија: сви нивои 
Трајање стипендијa: 2,5 месеца  
Реализација мобилности: други семестар школске 2019/2020.  

 
Трајање конкурса: 23. децембра 2019 – 15. јануара 2020.  

Обавезна документација за пријаву кандидата:  

 Пријавни Еразмус+ формулар за студенте 
  Копија прве странице пасоша (скенирано) 
  Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страница) 
  Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass 

модел) 
 Препис оцена на српском језику, уз званичан превод судског тумача на енглески 

језик (поднети оба у пријави)  
 Предлог уговора о пракси (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship)  
 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  

 
Студенти Грађевинског факултета пријаве достављају искључиво електронским путем 
на адресу dekanat@gf.uns.ac.rs 
 
Сва документа у пријави треба да су адекватно именована, скенирана у .pdf формату, 
а пријава запакована као јединствени .zip file са обавезним насловом поруке Пријава 
за Ерасмус+ мобилност на Трансилванијском универзитету у Брашову,Румунија. 
Рок за подношење пријава: среда, 15. јануар 2020. 
  
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и 
евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће 
достављене Трансилванијском универзитету у Брашову.  
 

https://www.unitbv.ro/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
mailto:dekanat@gf.uns.ac.rs


Трансилванијски универзитет у Брашову, Румунија, одлучује о финалној селекцији 
кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.   
 
 
Месечни износ стипендије: 800 евра, плус једнократни трошак пута у висини до 180 
евра. 
 
НАПОМЕНА: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности 
није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.   
 
 
Подршка: 

За помоћ се можете обратити Еразмус+ координаторима на нивоу факултета:  

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/raзmena-studenata/programi-raзmene/program-
eraзmusplus-c/eraзmusplus-koordinatori-c 
 
Контакт на Трансилванијском универзитету у Брашову:  

Erasmus+ coordinator, Radu Muntean: radu.m@unitbv.ro   

 

 

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/raзmena-studenata/programi-raзmene/program-eraзmusplus-c/eraзmusplus-koordinatori-c
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/raзmena-studenata/programi-raзmene/program-eraзmusplus-c/eraзmusplus-koordinatori-c
mailto:radu.m@unitbv.ro

