
Development of master curricula for natural disasters risk 
management in Western Balkan countries (573806-EPP-1-
2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

Универзитетски трг 2

18000 Ниш, СРБИЈА

ERASMUS+ CBHE KA2
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Трајање конкурса до 02. септембра 2019. године

Период реализације мобилности од 01.10.2019. до 29.02.2020. 

године (пет месеци)

Ко се може пријавити на конкурс?

•  Студенти  мастер  студија  Факултета  заштите  на  раду  и  Грађевинско-

архитектонског  факултета  Универзитета  у  Нишу  (приоритет  ће  имати

студенти студијског програма Управљање ванредним ситуацијама Факултета

заштите на раду) 

Трајање боравка на University оf Natural Resources аnd Life Sciences, Vienna: 

 5 месеци,  износ трошкова мобилности је 850 евра месечно,  а кориснику

следује и једнократна накнада путних трошкова у максималном износу

од 275 евра 

Износ трошкова мобилности је одређен програмом Ерасмус+ када студенти из

Република Србија путују у другу групацију програмских земаља, где се налази
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Аустрија).  Трошак  обавезног  здравственог  осигурања  у  току  трајања

мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Ерасмус+. 

Обавезна документација за пријаву кандидата:

• Мотивационо писмо на енглеском језику, потписано (1 страница)

• Биографија на енглеском језику (препорука: користити Europass модел)

• Препис оцена (Transcript of Records) са факултета преведен на енглески

•  Доказ  о  знању  енглеског  или  немачког  језика  (погледати

http://www.boku.ac.at/int-in-e-howtoaply.html?&L=1)

• Скенирана прва страна пасоша (са фотографијом)

• Уговор о учењу (Learning Agreement Student Mobility for Studies, у прилогу),

попуњен  и  потписан  од  стране  кандидата  и  овлашћених  лица  матичног

факултета и Универзитета у Нишу 

Пријаве доставити путем e-mail-a на адресу (сви документи у  PDF формату)

smsnatrisk@gmail.com 

Са  напоменом  „Пријава  за  Ерасмус+  CBHE  KA2  мобилност  на  University  оf

Natural Resources аnd Life Sciences, Vienna у Бечу“. 

Каталог  курсева  кандидати  могу  пронаћи  на  адреси:

https://online.boku.ac.at/BOKUonline/webnav.ini

Осим  тога,  молимо  кандидате  да  пријаве  доставе  и  Административном

координатору  на  свом  факултету  (https://www.ni.ac.rs/images/ERASMUS-

KONTAKT-OSOBE-2018.pdf)  ради  постављања  на  мониторинг  платформу  за

праћење  програма  мобилности  Универзитета  у  Нишу.  Пријаве  које  нису

постављене на платформу неће бити разматране.

Рок за слање докумената: 02. септембар 2019. године до 15

сати

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу техничку проверу и

евалуацију  од  стране  Тима  за  мобилност  NatRisk  пројекта  Универзитета  у
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Нишу биће достављене University оf Natural Resources аnd Life Sciences, Vienna

као номинације за студијски боравак. University оf Natural Resources аnd Life

Sciences,  Vienna  у  Бечу  врши  коначан  избор  кандидата  сходно  броју

стипендија намењених Универзитету у Нишу. Изабрани кандидати ће бити у

обавези  да  након  спроведене  мобилнсоти  доставе  следећу  документацију

служби  рачуноводства  Универзитета  у  Нишу  (рачун  за  смештај,  рачуне  и

карте за превоз, потврду са University оf Natural Resources аnd Life Sciences,

Vienna о обављеној мобилности, потписан уговор о учењу у три примерка, EU

Survey).

3

Project number:  573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

"This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein"


