
 
 

ЕРАЗМУС+  
КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ СТУДЕНТСКУ МОБИЛНОСТ НА  
 

Универзитету у Љубљани, Словенија 
 

https://www.uni-lj.si/eng/ 
Еразмус код партнерске институције: SI LJUBLJA01 

 
Конкурс је отворен за студенте Природно-математичког факултета, Департмана за математику 
и информатику у области:   

 

 061 ICTs 
            

Укупан број стипендија: 1 
Трајање стипендије: 4 месецa 
Реализација мобилности: летњи семестар 2019/2020. године  
 
Трајање конкурса: 11 – 30. oктобар 2019. 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. 
 
Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт 
на Универзитету у Љубљани и да то прикажу у документацији.  
 
Пријаве се достављају искључиво путем мејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs са обавезним 
насловом поруке Пријава за Еразмус+ студентску мобилност на Универзитету у Љубљани, 
Словенија. Сва документа која су део пријаве треба да буду приложена у .pdf формату и 
запакована у јединствени .zip file.  
 
Рок за слање пријава: среда, 30. октобар 2019. године  
 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у 
Љубљани као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Љубљани одлучује о 
финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету 
у Новом Саду. 
 
ВАЖНО: Обавезан део апликације је и онлајн систем пријављивања за Ерасмус+ размену 
Универзитета у Љубљани. Номиновани кандидати ће аутоматски, путем мејла, добити 
инструкције за пријаву. 
 
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Словенији: 800 евра месечно, плус рефундација 
путних трошкова до максималног износа од 180 евра. 

https://www.uni-lj.si/eng/
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
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/incoming_students/


 
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати су лично одговорни за сопствено 
осигурање.   
 
ПРЕПОРУКА: Уколико аплицирате, саветујемо вам да проучите информације доступне на 
следећем линку https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-
programme/incoming_students/  
 
 
Подршка на ПМФ-у: 
 
За питања и помоћ у вези састављања уговора о учењу: 
 
Др Милош Радовановић, Еразмус+ академски координатор на Департману за математику и 
информатику, radacha@dmi.uns.ac.rs  
  
За сва административна питања, обратите се на erasmus@pmf.uns.ac.rs 
 
Контакт на Универзитету у Љубљани:  
 
Др Аленка Кавчић, Департмански координатор на Факултету за информатику 

Alenka.Kavcic@fri.uni-lj.si  
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