
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Болоњи, Италија 

http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo 

 

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

 Филозофског факултета 

Области: 
02 – Arts and Humanities 
0223 – Philosophy and ethics 
0222 – History and archaeology 
0232 – Literature and linguistics (English and Romance Studies) – само на основним студијама (за англистику) 
03 – Social Sciences, Journalism and Information 
0321 – Journalism 

 Пољопривредног факултета 

Области (само на нивоу мастерских студија за све области): 
08 – Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary 
081 – Agriculture 
083 – Forestry 
084 – Veterinary  
0311 – Economics (Agricultural) 
0521 – Environmental Sciences 
0715 – Mechanics (Agriculture) 
 

 Академије уметности 

Област: 
02 – Arts and humanities 

 Економског факултета у Суботици 

Области (само на нивоу основних студија): 
0311 – Economics 
041 – Business and Administration 

 

 Факултета техничких наука 

Област (само на нивоу основних студија): 
07 – Engineering, Manufacturing and Construction 

 

 Медицинског факултета 

Област (само на нивоу основних студија): 

http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo


09 – Health and Welfare (осим курсева из Медицине, Физиотерапије и Стоматологије на Универзитету у Болоњи) 

 

 Природно-математичког факултета 

Области: 
0541 – Mathematics (само на основним студијама уз знање италијанског) 
0533 – Physics  
052 – Environment (само на мастерским студијама) 
0521 – Environmental Sciences (мобилност само на 2. или 3. години основних студија или на мастерским студијама 
уз знање италијанског) 
0531 – Chemistry (мобилност само на 2. или 3. години основних студија или на мастерским студијама уз знање 
италијанског) 
  

 Правног факултета 

Област: 
042 – Law 

 

Напомена: 

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

Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 

Грађевинског факултета у Суботици 

За област: 07 – Engineering, Manufacturing and Construction 

 

Укупан број стипендија: 2 

Трајање стипендије: 6 месеци 

Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2019/2020. године  

Трајање конкурса: 26. фебруара 2019. – 7. априла 2019. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ образац за студенте; 
 Копија прве странице пасоша; 
 Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице); 
 Биографија студента на енглеском језику (која укључује адресу, контакт телефон и имејл, фотографију) 

Препорука: користити Europass model; 
 Препис оцена (Transcript of Records) на српском и на енглеском језику (за пријаве на мастерски ниво 

студија потребно је да се достави препис оцена са основних и са мастерских студија); 
 Писмо препоруке од универзитетског професора на енглеском језику; 
 Формални доказ о знању енглеског језика (очекивани ниво је најмање Б1); за пријаву на студијске 

програме који су на италијанском језику, обавезан је доказ о знању италијанског језика (очекивани ниво је 
најмање А2). Студенти су дужни да сами провере на ком језику се одржава студијски програм који ће 
похађати. Језик на ком се одржава настава се може проверити на листи студијских програма или у 
каталогу курсева.  

 Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа, а који ће касније, уколико је 
кандидат одабран, чинити полазну тачку за израду обавезног документа - Erasmus+ Learning Agreement-a). 
Кандидати треба да на свом матичном факултету провере да ли је потребан потпис академског 
координатора у уговору о учењу у фази пријаве. Напомена: кандидати са Факултета техничких наука 
користе и подлогу за академско признавање периода мобилности (преузми подлогу). 

 

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_studenti2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes?corsiper=exchange
http://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/LEARNINGAGREEMENT2018.docx
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54


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. 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

студената на Универзитету у Болоњи. 

Рок: недеља, 7. април 2019. године 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Болоњи као номинације за 

стипендирану мобилност.  

Универзитет у Болоњи одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Италији: 850 евра месечно, плус трошкови пута у износу 

дефинисаном удаљеношћу дестинације. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 

оквиру програма Еразмус+.   

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs  

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Еразмус код партнера: I BOLOGNA01 

Контакт на партнерској институцији: diri.area3@unibo.it  
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http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
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