СТИПЕНДИЈЕ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА
(ERASMUS+ 2015–2017 International Credit Mobility/Mobilité Internationale de Crédits)

Конкурс за стипендирање студијског боравка
студената Универзитета у Нишу
на Универзитету у Поатјеу, Француска
(Université de Poitiers, France)
(http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-en-programmes-d-echanges/venir-enprogramme-d-echange-679421.kjsp?RH=1328806189327)

На Конкурс се могу пријавити:
– студенти који ће академске 2016/2017. год. бити студенти 4. године основних
академских студија или студенти мастерских студија, као и актуелни студенти
докторских студија Филозофског факултета (сви филолошки департмани и
Департман за филозофију), Економског факултета и Правног факултета;
– студенти који ће академске 2016/2017. год. бити студенти мастерских студија, као и
актуелни студенти докторских студија Природно-математичког факултета.
Трајање Конкурса : 29. октобар – 10. новембар 2016. године.
Трајање студијског боравка на Универзитету у Поатјеу: 6 месеци (ниво ОАС / МАС),
минимум 3 месеца, максимум 6 месеци (ниво ДАС).
Реализација студијског боравка: пролећни семестар академске 2016/2017. године (јануар–
јун 2017) .
Укупан број стипендија: 3 (1 стипендија за ОАС или МАС и 2 стипендије за ДАС).
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Стипендија Еразмус+ Програма подразумева: 850 евра, као и једнократну надокнаду путних
трошкова у износу дефинисаном Ерасмус+ Програмом.
Обавезна документација за пријаву кандидата: (налази се у документу који се зове
STUDENTS – Kit de mobilité):









Уговор о размени (Contrat de mobilité/Grant agreement), налази се у документу
STUDENTS – Kit de mobilité);
Предлог уговор о учењу (Contrat pédagogique/Learning Agreement) који се налази у
документу STUDENTS – Kit de mobilité (списак предмета које кандидат намерава да
похађа, а који ће касније, уколико је кандидат одабран, чинити полазну тачку за
израду обавезног документа Erasmus+ Contrat pédagogique / Learning Agreement).;
Мотивационо писмо на енглеском језику, потписано (1 страница);
Биографија студента (CV) на енглеском језику (препорука: користити Europass
model);
Уверење о положеним испитима (списак предмета и оцена) са Факултета на српском
језику, као и званични превод на енглески језик;
Формални доказ о знању француског или енглеског језика (најнижи очекивани ниво је
Б2);
Копија пасоша (скенирана).

Молимо вас да пријаве доставите путем e-mail-a на обе адресе:
– проф. др Ивица Манић, институционални координатор Програма ЕРАСМУС+:
ivica.manic@elfak.ni.ac.rs
и
– Јелена Чивљак, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Нишу:
civljak@ni.ac.rs,
са напоменом Пријава за Erasmus+ ICM – студијски боравак на Универзитету у Поатјеу.
РОК за пријаву кандидата: 10. новембар 2016. године.
Након завршетка Конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију
од стране институционалних координатора Ерасмус+ Програма на Универзитету у Нишу
биће достављене Универзитету у Поатјеу као предлози за стипендирање студијског боравка.
Универзитет у Поатјеу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Нишу.
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