
 

ЕРАЗМУС+  

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА НА  
 

КИЛ УНИВЕРЗИТЕТУ, ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 
 

University of Keele, UK 
web: https://www.keele.ac.uk/ 

 
Еразмус код партнерске институције: UK KEELE01  

Конкурс је отворен за студенте мастерских студија Департмана за хемију, биохемију и 

заштиту животне средине Природно-математичког факултета. 

Број стипендија: 1 
Трајање стипендије: 4 месеца 
Реализација мобилности: летњи семестар 2019/2020. 

Трајање конкурса: 21.  – 27. јануар 2020. године  

 

Документација за пријаву кандидата: 

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за студенте 
 Копија прве странице пасоша (скенирано) 
 Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страницa) 
 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)  
 Доказ о знању енглеског језика (минимум B2 ниво)  
 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду 

мобилности), односно предлог Erasmus+ Learning Agreement).  

 Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а. 

 

Пријаве се достављају искључиво путем мејла на:  erasmus@pmf.uns.ac.rs  
Документа у пријави треба да су скенирана у pdf. а пријава запакована као јединствени .zip фајл са 
обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на Кил универзитету.   
 
РОК ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВА: понедељак, 27. јануар 2020.  

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене Кил универзитету као 

номинације за стипендирану мобилност. Кил универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата 

сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

https://www.keele.ac.uk/
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/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


Стипендија за студенте ПМФ-а: 900 евра месечно и једнократни трошкови путовања у износу од 

максимално 275 евра. 

 

Кандидати су у обавези да самостално обезбеде студентску визу за Енглеску и здравствено 

осигурања у току трајања мобилности на Кил универзитету.  

 

За административна питања, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу ПМФ-а: 

erasmus@pmf.uns.ac.rs  

За помоћ приликом састављања уговора о учењу и академска питања, обратите се проф. Јелени 

Тричковић, Еразмус+ академском координатору, jelena.trickovic@dh.uns.ac.rs 

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
jelena.trickovic@dh.uns.ac.rs

