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

Политехничком универзитету у Анкони, Италија
Università Politecnica delle Marche - http://www.univpm.it

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних, мастерских и докторских студија:


Факултета техничких наука
Области:
04 – Business administration
05 – Natural sciences, mathematics and statistics (у области математике и статистике мобилност је
ограничена на 2. и 3. ниво студија)
06 – ICTs
07 – Engineering, manufacturing and construction



Природно-математичког факултета
Области:
0512 - Biochemistry (мобилност је ограничена на 2. и 3. ниво студија)
0521 - Environmental sciences (мобилност је ограничена на 2. и 3. ниво студија)
061 - ICTs (мобилност је ограничена на 1. и 2. ниво студија)
0511 - Biology (сва три нивоа студија)



Пољопривредног факултета
Области:
08 - Agriculture, forestry, veterinary



Правног факултета
Област:
0421 - Law



Медицинског факултета
Области:
0912 – Medicine
0911 – Dental studies

Напомена:
Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се могу пријавити и
студенти:
Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
За области:
061 – Information and Communication Technologies (ICTs)
07 – Engineering, manufacturing and construction

Грађевинског факултета у Суботици
За област:
07 – Engineering, manufacturing and construction
Трајање конкурса: 14. септембра 2018. – 16. октобра 2018. године
Реализација мобилности: летњи семестар школске 2018/2019. године
Трајање стипендије: 6 месеци
Број стипендија: 8
Документација за пријаву кандидата:











Пријавни Еразмус+ формулар за студенте
Копија прве странице пасоша
Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa)
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески код судског тумача
Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б1; кандидат треба да
достави и доказ о знању италијанског језика (минимално на нивоу Б1), уколико ће похађати студијски
програм који се на том језику одвија (обавеза кандидата је да се упозна са тиме на ком језику се одвија
настава)
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности,
односно Erasmus+ Learning Agreement)
Напомена: кандидати са Факултета техничких наука користе подлогу за академско признавање периода
мобилности (преузми подлогу)
Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а

Напомена: студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре контакт са потенцијалним
ментором на Политехничком универзитету у Анкони и да то прикажу у документацији (у виду предпозивног писма
или преписке имејлом).
Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
студената на Политехничком универзитету у Анкони, Италија
Рок: уторак, 16. октобар 2018. године до 15.30 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Политехничком универзитету у Анкони као
номинације за стипендирану мобилност.
Политехнички универзитет у Анкони одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду.
ВАЖНО: Политехнички универзитет у Анкони има и онлајн систем пријављивања за Еразмус+ КА1. Након што
кандидати буду номиновани од стране Универзитета у Новом Саду, биће обезбеђен линк за онлајн
пријављивање.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Италији: 850 евра месечно, плус трошкови пута у дефинисаном
износу.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у
оквиру програма Еразмус+.
Подршка:

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
Еразмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус код партнера: I ANCONA01
Контакт на партнерској институцији: SILVIA COPPARI, international.mobility@sm.univpm.it

