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

Универзитету у Гранади, Шпанија
https://www.ugr.es/en/

Конкурс је отворен за студенте на основним, мастер и докторским студијама Универзитета у Новом Саду у
оквиру академске понуде Универзитета у Гранади.
Академска понуда на нивоу основних студија на енглеском језику: документ испод текста конкурса
Сваки кандидат је у обавези да провери, увидом у академску понуду Универзитета у Гранади у наведеним
областима, да ли постоји довољна академска компатибилност за израду уговора о учењу.

Трајање стипендије: 5 месеци за основне и мастер, и 3 месеца за докторске студије
Реализација мобилности: у летњем семестру 2018/2019. године
Трајање конкурса: 12 – 24. октобра 2018. године
Документација за пријаву кандидата:









Пријавни Еразмус+ формулар за студенте
Копија прве странице пасоша
Биографија студента на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass модел)
Препис оцена на српском језику, уз званични превод на енглески (Transcript of Records)
Доказ о знању страног језика – енглеског или шпанског *Official Language Proficiency Certificate
(обавезно приложити један од наведених сертификата са листе прихватљивих, у наставку текста
конкурса).
Копија претходно стечених диплома (преведених на енглески)
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)

Напомена за кандидате на докторским студијама:




Потврда у уписаним докторским студијама на УНС-у
Копије претходно стечених диоплома (Bachelor / Master)
Истраживачки план потписан од стране кандидата - документ испод текста конкурса

На нивоу докторских студија, Универзитету у Гранади може да тражи да сваки номиновани кандидат има предприступно писмо за одређени докторски програм (Pre-admission letter from the Doctoral programme).
Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност на Универзитету у Гранади.

НАПОМЕНА: На захтев Униеврзитета у Гранади потребно је попунити онлајн апликацију, најкасније до 24.
октобар 2018 (до када траје конкурс матичне установе), путем линка:
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html
Детаљније инструкције за попуњавање онлајн пријаве:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en
Рок: среда, 24. октобар 2018. године (за пријаву на конкурс УНС-а и онлајн апликацију партнера)
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Гранади као номинације за
стипендирану мобилност.
Универзитет у Гранади одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду. Приоритет може бити дат квалификованим кандидатима који до сада
нису били носиоци Еарзмус+ КА107 стипендије.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Шпанији: 800 евра месечно, плус трошкови пута.
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
Контакт на Универзитету у Гранади:
Канцеларија за међународну сарадњу: intldimension@ugr.es

*LIST OF ELEGIBLE OFFICIAL LANGUAGE PROFIENCY CERTIFICATE
Spanish Certificates:
• eLADE (CLM-University of Granada Online Examination for the Accreditation of
Mastery of Level B1/B2 in Spanish: http://www.clmgranada.
com/en/esp/examenes/elade/elade.html; contact e-mail: elade@clm.ugr.es)
• BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS)
• DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE)
• THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC)
• THE INTERNATIONAL SPANISH LANGUAGE EVALUATION SERVICE
(SIELE)
English Certificates:
• ANGLIA ASCENTIS ESOL EXAMINATIONS (BUSINESS)
• ANGLIA ASCENTIS ESOL EXAMINATIONS (GENERAL)
• APTIS (British Council)
• BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS)
• CAMARA DE COMERCIO LONDRES (ENGLISH FOR TOURISM )
• CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC)
• CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS
• CAMBRIDGE: INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH
(ICFE)

• CAMBRIDGE: INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SERVICE
(IELTS)
• CAMBRIDGE: INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH CERTIFICATE (ILEC)
• LONDON TEST OF ENGLISH (LTE
• PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE) (ACADEMIC)
• PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE) (GENERAL)
• TOEFL
• TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)
• THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (telc)
• TRINITY COLLEGE: INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH (ISE)
• UNIVERSIDAD DE GRANADA – EXAMEN CLM PARA LA ACREDITACIÓN
DE DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA CERTIFICADO CLM B1
CERTIFICADO CLM B2
• UNIVERSITY OF MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
• UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE (UCLan)

