
ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

ХАЕНУ, ШПАНИЈА 

 

ЕРАЗМУС КОД: E JAEN01 

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија за одлазак на обављање 

стучне праксе у трајању од максимално 3 месеца из следећих области: 

 061 ICT 

 071 Engineering and Engineering Trades 

 Р 041 Business and Administration 

 

Важна напомена: 

Трајање конкурса: 10. октобар – 15. новембар 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 енглексом језику. Препорука: користити  Europass модел 

(преузми образац ) 

 Препис оцена (Transcript of Records) на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома (Bachelor) 

 Доказ о активном статусу студента 

 Доказ о знању енглеског или шпанског језика 

 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 Универзитету у Хаену (обратити пажњу да укупна величина докумената не 

прелази лимит од 5Мб). 

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/europassCVTemplate-3-2.doc
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/learning-traineeships_en.pdf
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
mailto:iro.ftn@uns.ac.rs


Рок: 15. новембар, 2019. 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 универзитетu као номинације за стипендирану мобилност. Партнерски 

универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду. 

Очекује се од одабраних кандидата да почну мобилност у складу са договором са 

партнерском институцијом. 

Месечни износ стипендије: 850 евра, плус путни трошкови 

Контакт особа на Универзитету у Хаену је Anna Chudy, email: achudy@ujaen.es.  

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус +. 


