ЕРАЗМУС+ ПРИЈАВА ЗА СМС - ДОКУМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ
Пријавни формулар: Student Application Form UNIKG (мора бити попуњен у електронском облику, на енглеском језику. Документа која су
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писана руком неће бити разматрана)

2
3
4

ОБАВЕЗАН

Биографија кандидата на енглеском језику: Europass

ОБАВЕЗАН

Уговор о учењу у сврху студирања: Erasmus+ Learning Agreement – попунити само обележена поља
Напомена: Уговор о учењу у овој фази пријаве мора бити потписан од стране Еразмус+ координатора са матичног факултета и студента
Напомена за студенте докторских студија: Уз Уговор о учењу доставити и предлог плана истраживања на енглеском језику

ОБАВЕЗАН

српском скенирати заједно са преводом као један PDF документ)
Потврда са факултета о тренутном статусу (потврда да сте редован студент) уз превод на енглески језик (оригинални документ на српском
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скенирати заједно са преводом као један PDF документ)
Копија претходно стечених диплома за студенте мастер и докторских студија (оригинални документ на српском скенирати заједно са преводом
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као један PDF документ)
Доказ о познавању страног језика на којем се реализује мобилност са јасно назначеним нивоом (детаљније у Конкурсу – напомена бр. 5)
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Напомена: Уколико страни језик на којем се одвија мобилност није енглески, приложити и доказ о знању енглеског језика
Мотивационо писмо на енглеском језику (максимално 1 страна)
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Доказ о учешћу у међународним активностима (учешће и награде на међународним такмичењима; излагање на међународним конференцијама;
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учешће у међународним пројектима и сл.)
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Потврда о учешћу у Buddy network мрежи Универзитета у Крагујевцу

Доказ који захтева институција на коју се кандидат пријављује (нпр. доказ о оствареном контакту са супервизором на партнерској институцији -
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ОБАВЕЗАН

Скенирана прва страница пасоша

Листа положених испита за тренутни и све претходне нивое студија на српском језику, уз превод на енглески језик (оригинални документ на
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ТИП
ДОКУМЕНТА

за студенте мастер и докторских студија)

ОБАВЕЗАН

ОБАВЕЗАН
ОБАВЕЗАН
(за студенте мастер и
докторских студија)
ОБАВЕЗАН
ОБАВЕЗАН
Уколико кандидат
поседује,
релевантно за
евалуацију
Уколико кандидат
поседује,
релевантно за
евалуацију
Обавезан уколико
receiving institution
захтева

Додатне напомене:
✓ Потврда о редовним студијама, Листа положених испита, Диплома (уверење о дипломирању) су документа која студент узима у студентској служби на матичном
факултету. Уколико факултет није у могућности да изда документ на енглеском језику, студент је у обавези да уз оригинал достави и пратећи превод документа. Документ
мора бити у потпуности преведен и није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача. Уколико се пријава доставља електронским путем
оригинални документ на српском скенирати заједно са преводом као један PDF документ.
✓ У складу са чланом 11, став 1. Правилника о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и ЕСП бодова Листа положених испита је документ који
матична установа издаје без накнаде на писани захтев студента ради пријављивања на програме мобилности.
✓ Уколико кандидат предаје документа у папирном облику, документа не хефтати.
✓ Уколико кандидат документацију доставља електронским путем, испоштовати следеће:
✓

сваки документ именовати (пример: Janko Jankovic potvrda sa studija.pdf)

✓

сва документа морају бити у PDF – формату (ако нисте сигурни како, питајте I love PDF)

✓

оригинална документа и пратећи преводи морају бити скенирани заједно као један PDF документ)

