ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАЗМЕНУ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ LEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI (ЈАШИ, РУМУНИЈА)

У складу са потписаним уговором са Универзитетом у Јашију, за размену се могу пријавити студенти
основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија, као и наставни и ваннаставни
кадар.
Трајање размене студената основних, интегрисаних и мастер студија: један семестар
Трајање размене студената докторских студија: 3 до 5 месеци, у зависности од договора између
студента, и универзитетских координатора на матичној институцији и на Универзитету у Јашију.
Трајање размене запослених: 5 дана (не рачунајући пут).
НАЧИН ПРИЈАВЕ
Корак 1: путем овог линка региструјте се за отварање
Вашег налога. На Вашу e-mail адресу добићете линк за
активацију налога, као и шифру за Ваш налог. Важно је
да приликом регистрације унесете исправну и важећу
e-mail адресу. Можете се регистровати само једном.
Ако се региструјете и пријавите са више налога,
комисија за селекцију кандидата ће разматрати само
прву пријаву.
Корак 2: Када сте креирали налог, добићете свој лични
линк за формулар за пријаву. Линк ће бити послат на
e-mail адресу коју сте унели на овој страници.

Корак 3: Користећи линк и дато корисничко име и
шифру, улогујте се на Ваш налог. Налог се састоји од 4
дела где попуњавате личне податке, податке о типу
мобилности и секцију на којој се додају потребна документа (UPLOAD DOCUMENTS).
Не морате сва 4 дела попунити одједном. Када попуните први део и други део (Step 1: complete
personal information, Step 2: Apply for mobilities) где бирате одговарајућу категорију мобилности и
сачувате унете податке, остатак пријаве можете наставити и другом приликом једноставним
логовањем на креиран налог.
Детаљан приказ сва 4 дела налога за пријаву можете погледати у наставку

Када на Ваш налог поставите сва тражена документа Ваша пријава је комплетна (Step 1, 2 i 3
complete) и можете кликнути на → SUBMIT APPLICATION.
Након тога више нећете моћи да мењате Вашу пријаву.

Напомена: Студенти свих нивоа студија ће на основу студијске понуде Универзитета у Јашију
попунити Уговор о учењу (Learning Agreement) који се преузима на сајту Универзитета у Јашију. За
потребе пријаве попуњавају се лични подаци и табела А и овај документ потписује студент и
матични факултет (Еразмус + координатор). Остали делови Уговора о учењу се попуњавају након
што је потврђено да је студент одабран за Еразмус+ стипендију и реализацију мобилности.
Контакте Еразмус + координатора на факултетима Универзитета у Крагујевцу можете погледати
ОВДЕ.
Напомена: Наставно и ваннаставно особље припрема план активности (предлог активности које би
се реализовале током мобилности) који се уноси заједно са мотивационим писмом у за то
предвиђено поље.
Заинтересовани морају контактирати Департман за међународне односе на Универзитету у Јашију
– Еразмус+ канцеларију како би добили одговарајући контакт са датог факултета/департмана и
позивно писмо (pre-acceptance document - an invitation or an acceptance by email for interested staff).

Уколико имате додатна питања у вези са вашом Еразмус + пријавом за мобилност можете
контактирати:
- Ерасмус + координатора са Вашег факултета
- Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу на: erasmus@kg.ac.rs
Контакт телефон: (034) 300 425
- Универзитет у Јашију на: erasmusplus@uaic.ro

