
 

 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност студената на 

Краљевској музичкој академији у Архусу, Данска  

(Det Jyske Musikkonservatorium - Royal Academy of Music, Aarhus, Denmark) 

http://www.musikkons.dk   

Еразмус код партнера: DKARHUS05 

Конкурс је отворен за:  

Студенте основних, мастерских и докторских студија Академије уметности Универзитета у Новом 

Саду, Департманa музичке уметности, из области: 

0215 – Performing Arts 

Трајање стипендије: 5 месеци (један семестар)  

Број стипендија: 10 

Реализација мобилности: зимски семестар 2018 – 2019. године  

Трајање конкурса: 29. јануар 2018 – 12. фебруар 2018.  

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус + формулар за студент који се налази овде 

 Документ са линковима ка снимцима за аудицију – у трајању од 15 минута. Снимак може 

бити у видео формат, аудио или комбиновано и мора бити постављен на Vimeo, Dropbox 

или YouTube (са приступом у току пролећних месеци). Кандидати који се пријављују за 

студије композиције и кантауторства, морају доставити нотни запис ауторске музике у 

трајању од 15 минута 

 Мотивационо писмо 

 Писмо препоруке професора главног предмета 

 Уговор о учењу (Learning Agreement) који се налази овде 

 Биографија кандидата на енглеском језику (користити модел Europass) 

 Препис оцена за студенте основних студија или диплома основних студија за студенте који 

се пријављују на мастер програме или диплома мастерских студија за студенте на 

докторским студијама 

 Доказ/сертификат знања енглеског језика (минимум Б1) 

 Копија прве странице пасоша 

Пријаве се достављају на имејл: akademijaumetnostinovisad@gmail.com са напоменом Пријава за 

Еразмус + мобилност -  Краљевска музичка академија Архус. Потребно је и урадити регистрацију 

пријаве на порталу EASY који се налази ovde  

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 12. фебруар 2018. до 15.00 часова 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране 

институционалних Еразмус + координатора и евалуационе комисије на матичном 

факултету/универзитету биће достављене Краљевској музичкој академији као номинације за 

стипендирану мобилност. Краљевска музичка академија одлучује о коначној селекцији кандидата 

шодно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 

Од одабраних кандидата се очекује да мобилност почну у школској 2018/2019. години. 

Месечни износ стипендије: 850 евра + 275 евра за путни трошак 

http://www.musikkons.dk/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT.docx
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:akademijaumetnostinovisad@gmail.com
https://aec.dreamapply.com/


 

 
Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог осигурања у току 

трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+, као ни трошак 

издавања студентске визе/боравка у износу од 203 евра 

За додатне информације кандидати се могу обратити лично Служби за организацију, маркетинг и 

међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7, радним данима у 

периоду од 12.00 до 14.00 часова или путем имејла на адресу: 

akademijaumetnostinovisad@gmail.com. 

mailto:akademijaumetnostinovisad@gmail.com

