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

Универзитету у Порту, Португалија
https://mobileunlimited.up.pt/

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



Факултета техничких наука
Све области – консултовати канцеларију за међународну сарадњу факултета



Медицинског факултета
Области:
0911 – Dental studies
0912 – Medicine
0913 – Nursing and midwifery
0916 - Pharmacy



Природно-математичког факултета
Области:
0511 – Biology
0512 – Biochemistry
0521 – Environmental sciences
0531 – Chemistry
0532 – Earth sciences – само на мастерским и докторским студијама
0533 – Physics
0541 – Mathematics
061 – ICTs



Филозофског факултета
Области:
0223 – Philosophy and ethics
0232 – Literature and Linguistics (Comparative literature)
0222 – History
0313 – Psychology
0314 – Sociology



Економског факултета
Области:
041 – Business and administration
0311 – Economics



Правног факултета
Област:
042 – Law



Академије уметности
Област:
02 – Arts and humanities



Факултета спорта и физичког васпитања
Област:
1014 – Sports



Технолошког факултета
Области:
071 – Engineering and engineering trades
072 – Food processing
051 – Biological and related sciences
053 – Physical sciences
052 – Environment

Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се могу пријавити и
студенти:



Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину (07 – Engineering)
Грађевинског факултета у Суботици (07 – Engineering)

Услов који студенти треба да испуне је да су уписани најмање на 2. годину основних студија, да су завршили први
семестер мастерских студија, односно да су завршили макар 1. годину докторских студија (више информација на
сајту универзитета).
Сваки кандидат има обавезу да провери расположивост наведених области на партнерској институцији:
https://mobileunlimited.up.pt/courses.

Број стипендија (на нивоу Србије): 2
Трајање конкурса: 14. септембра 2018. – 7. октобра 2018.
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Трајање стипендије: 5 месеци
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 (за све претходне нивое студија
и за тренутни ниво)
Копија дипломе/диплома за претходне нивое студија на енглеском језику (за пријаве на нивоу мастерских
и докторских студија)
Потврда о упису на студије на матичном факултету, издата на енглеском језику или преведена код судског
тумача






Доказ о знању страног језика: енглески језик је обавезан; очекивани ниво је најмање Б1 (очекивани ниво се
разликује у односу на факултет). Обавеза кандидата је да провери на ком језику се одвија настава.
Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а
који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement). Потребан је
потпис академског координатора у уговору о учењу због попуњавања онлајн пријаве (уговор поставити у
делу Proposed Study Plan). Студенти ФТН-а треба да користе и подлогу за академско признавање периода
мобилности (преузми подлогу)
Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а (са потписом професора,
датумом и печатом факултета) – у онлајн пријави писмо поставити у делу Statement of support from the
University of origin.

Напомена: уколико кандидат има слабији социјално-економски статус (less advantaged socio-economic background)
потребно је да то документује у својој пријави, јер ће партнерски универзитет приликом селекције и овај
критеријум узети у разматрање. Потом, студенти докторских студија, већ у фази пријављивања, треба да остваре
контакт са потенцијалним ментором на Универзитету у Порту и да то прикажу у документацији (у виду
предпозивног писма или преписке имејлом).
Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност студената на Универзитету у Порту.
Рок: недеља, 7. октобар 2018. године
Важно:
Сви кандидати морају ОБАВЕЗНО да ураде, поред пријаве на УНС-у (која треба да се уради прва), и онлајн
пријаву Универзитета у Порту најкасније до 15. октобра 2018. године – што је РОК матичне институције.
Детаљна упутства за онлајн пријаву се налазе овде. Потребно је обавестити канцеларију за међународну
сарадњу УНС-а да је успешно урађена онлајн пријава на имејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Порту као номинације за
стипендирану мобилност.
Универзитет у Порту одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету
у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Португалији: 850 евра месечно, плус трошкови пута.
Универзитет у Порту ће покрити и трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности.
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: P PORTO02
Контакт на партнерској институцији: гђа Рита Сантос, international@reit.up.pt

