Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Позив за стипендирану студентску мобилност на
Универзитету у Торину, Италија

Конкурс је отворен за студенте основних и мастерских студија Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду, област: језици и књижевност.
Трајање конкурса: 23. октобар – 11. новембар 2019.
*

Документација за пријаву кандидата се предаје на српском језику осим ако није другачије назначено :











Пријавни формулар за Еразмус+ (преузети модел документа) – на енглеском језику;
Копија прве странице пасоша – скениран документ;
Мотивационо писмо (1 страница) – на енглеском језику;
Биографија студента (укључује адресу, контакт телефон, имејл и фотографију) - на енглеском језику.
Препоручљиво је користити Europass model;
Уверење о положеним испитима;
Копија диплома уколико је кандидат поседује (Bachelor);
Писмо препоруке од професора – на енглеском језику;
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а
који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан уговор о учењу Erasmus+ Learning
Agreement – преузети модел документа, попунити поља Before the mobility. Документ се потписује тек
након што је мобилност одобрена.);
Доказ о познавању енглеског или италијанског језика на нивоу Б1 у складу са европским референтним
оквиром.

Пријаве се достављају на мејл: erasmus@ff.uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ (Торино) – студент
(написати име и презиме). Пропратну документацију слати у виду прилога, а не у тексту мејла.
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+
координатора на Филозофском факултету, биће достављене партнерском универзитету као номинације за
стипендирану мобилност. Партнерски универзитет одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Трајање мобилности: летњи семестар школске 2019/2020. године.
Стипендија обухвата путне трошкове и месечну надокнаду за смештај и остале трошкове живота у складу
са прописима Европске комисије. Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног
здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.
Страница Универзитета у Торину: https://en.unito.it/
За академска питања и савете, кандидати се могу обратити Еразмус+ координаторима на нивоу факултета.
Еразмус код Универзитета у Торину: I TORINO01
Еразмус код Универзитета у Новом Саду: RS NOVISAD02
Контакт на Универзитету у Торину: internationalexchange@unito.it
КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: erasmus@ff.uns.ac.rs

*

Уколико буде неопходно, са кандидатима ће бити накнадно контактирано да доставе документе на страном језику.

