
    

 

 

ERASMUS+ 
Кључна акција 1 – кредитна мобилност у сврху подучавања 

Позив за стипендирану мобилност студената на 
The State University of Applied Sciences in Płock, Пољска 

http://www.pwszplock.pl/en/home-page/ 
 

 
МОГУЋНОСТ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Право учешћа на конкурсу имају сви студенти који су у тренутку пријављивања 

уписани у другу или трећу годину студијског програма Струковна медицинска сестра-
техничар.  

Студенти треће године уколико буду номиновани, мобилност могу остварити под 
условом да дипломирају након обављене мобилности.  
 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА 

Конкурс је отворен од 17.децембра 2018. године – 05. јануара 2019. године  
 

БРОЈ СТИПЕНДИЈА: 2 

ЈЕЗИК МОБИЛНОСТИ: Енглески 
УСЛОВ ЗА МОБИЛНОСТИ: Познавање енглеског језика ниво Б1/Б2 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација за пријаву кандидата у првој фази: 
 

1. Пријавни Erasmus+ образац   
2. Биографија кандидата (Еuropass модел на енглеском језику)  

3. Захтев за издавање Преписа оцена (Transcript of Records) 
4. Мотивационо писмо у слободној форми на енглеском језику 

 

Документацију под редним бројем 1., 2., и 3. можете преузети са сајта Школе у делу 
Еrasmus+ - Информације за студенте. 

Студенти који поседују сертификат о познавању енглеског језика за тражени ниво, 
могу приложити исти у електронском облику. Студентима који су током студија имали 

енглески језик, узимаће се у обзир оцена. 
 

По завршетку конкурса, Erasmus+ координатор Високе медицинске школе струковних 
студија „Милутин Миланковић“, врши техничку проверу достављене документације. 

Након техничке провере документације саставља се листа номинованих кандидата и 

иста се прослеђује The State University of Applied Sciences in Płock, PL. 
 

Пријавом на конкурс кандидати пристају да се њихово име и презиме објави на листи. 
Листа номинованих кандидата објављује се на сајту и огласној табли Школе. 

The State University of Applied Sciences in Płock, Пољска одлучује о финалној селекцији 
кандидата. 
 

ПЕРИОД И ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ  

Период мобилности: летњи семестар 2018/2019. године  

Могућност почетка мобилности: у договору са партнерима 
Трајање мобилности: 3 месеца  
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ОБАВЕЗЕ ТОКОМ МОБИЛНОСТИ  

Студенти су у обавези да се придржавају правила из Learning Agreement Student 

Mobility for Studies. 
 

 
 

ФИНАНСИЈСКА ПОТПОРА  
Месечни износ стипендије: 750,00 EUR (укупно 2.250,00 EUR) 

Путни трошкови: 275,00 EUR  
Укупни износ финансијске потпоре: 2.525,00 EUR 
 

Кандидати не могу добити финансијску потпору у склопу Erasmus+ програма уколико 

ће њихов боравак бити додатно финансиран у исту сврху из средстава која потичу из 

Европске Уније. 
 

Кандидати који се пријаве на Конкурс и не уђу у круг стипендираних кандидата, а 
испуњавају све услове Конкурса, могу на размену отићи о властитом трошку (тзв. 

„Zero-grant“) те се на њих примењују иста правила као и на Erasmus+ студенте који су 
добили финансијску потпору. 
 

ИСПЛАТА ФИНАНСИЈСКЕ ПОТПОРЕ: Начин исплате финансијске потпоре дефинише 

се Learning Agreement Student Mobility for Studies, потписаним од стране студента и 

факултета у Пољској. 
ВИЗА: Трошкови добијања визе нису обухваћени Erasmus+ програмом. Ове трошкове 

студент може покрити из финансијске потпоре или из сопствених средстава. За више 
информација о условима и начину добијање визе за Пољску 

www.belgrad.msz.gov.pl/sr/konzularni_poslovi/vize/vize 
ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА: Трошкови осигурања нису обухваћени Erasmus+ 

програмом. Ове трошкове студент може покрити из финансијске потпоре или из 
сопствених средстава.  

СМЕШТАЈ: Смештај није обезбеђен Erasmus+ програмом и потребно га је самостално 

обезбедити. The State University of Applied Sciences in Płock, PL има свој студентски дом. 
Више информација о студентском дому можете погледати на следећем  линку 

www.pwszplock.pl/en/home-page/erasmus/accomodation-1/ 
 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Рок за достављање документације: 05.јануар 2019.год до 23:59 часова 
 

Документација се доставља електронским путем на project@mmilankovic.edu.rs са 
назнаком у наслову електронске поште Пријава за Erasmus+ мобилност The State 

University of Applied Sciences in Płock, PL 
 

Непотпуне пријаве, пријаве на неодговарајућем обрасцу и неблаговремене пријаве 

неће се узети у разматрање. 
 

За све додатне информације о Erasmus+ програму, визи, осигурању, као и за помоћ 
приликом попуњавања документације можете се обратити Erasmus+ координатору, 

Марији Мијатовић на project@mmilankovic.edu.rs или путем следећих бројева телефона: 
063/514-500  (Call, SMS, Viber, Whatsapp) 

064/88-66-619 (Viber) 
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