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Машински факултет Универзитета у Београду обавештава студенте и наставно особље да 
је расписан Конкурс у оквиру Еразмус+ КА1 програма за мобилност студената и наставног 
особља између Машинског факултета у Београду (MF) и Политехничког универзитета у 
Темишвару (UPT). Пoрeд Maшинскoг фaкултeтa у програм размене је укључен и 
Грађевински факултет Универзитета у Београду. 

Право конкурисања имају студенти студијских програма ОСНОВНИХ и ДОКТОРСКИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, као и сви наставници Машинског факултета у Београду. 

Планиран број мобилности за летњи семестар школске 2015/16. године: 

- 2 студента (learning mobility), од тога 1 студент са ОАС и 1 са ДАС 

- 1 наставник (training mobility) + 1 наставник (teaching mobility). 

Студенти морају поседовати добро знање језика (румунски, енглески или француски) на 
коме ће слушати наставу током летњег семестра школске 2015/16. године на UPT. 

Стипендије за студенте одобрене су у износу 750 ЕUR/месец (макс. 3 месеца по студенту), 
а за наставнике у износу 140 EUR/дан (макс. 14 дана, укупно за све наставнике). 

Политехнички Универзитет у Темишвару покренуо је посебну интернет страницу 
посвећену КА1 програму: 

http://www.upt.ro/international/pagina.php?id=98&lb=en. 

На наведеној страници могу се пронаћи додатне информације у вези са програмом, као и 
на адреси националне Еразмус плус (бивша Темпус) канцеларије у 
Србији: www.erasmusplus.rs. 

Документи са корисним информацијама везаним за студирање на Политехничком 
универзитету у Темишвару могу се преузети са следећих адресa: 

http://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/posteri/erasmus__2015_1446713680711.pdf 

http://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/posteri/erasmus__2015_16_politehni_ki_univerzitet_u_temi_varu
__1446714093511.pdf 

http://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/posteri/erasmus__struktura_studija_za_2015_16_1446714224801.
pdf 

Потребни документи за студенте: 

1. Формулар за пријављивање (Application Form) – DOC1 

2. Препис оцена преведен на румунски, енглески или француски језик, издат од стране 
Машинског факултета (Служба за студентске послове) 

3. Документ издат од стране Машинског факултета у коме је истакнут ранг кандидата у 
односу на укупан број студената на одговарајућем студијском програму (Служба за 
студентске послове) 

4. Мотивационо писмо на румунском, енглеском или француском језику – DOC2 

5. Сертификат о познавању страног језика, за језик на коме ће се слушати настава у оквиру 
мобилности (пожељно издат од стране школе страних језика или евентуално Универзитета 



у Београду, односно Машинског факултета – потврда о положеном испиту из Енглеског 
језика) 

Потребни документи за наставно особље: 

1. Кратка биографија, на румунском, енглеском или француском језику – DOC3 

2. Сертификат о познавању страног језика (пожељно издат од стране школе страних језика 
или евентуално Универзитета у Београду, односно Машинског факултета – потврда о 
положеном испиту из Енглеског језика) 

3. Преглед претходне сарадње са UPT, уколико постоји (макс. 1 страна) – DOC4 

4. Нацрт плана предавања или радионице (за teaching mobility) или нацрт жељеног 
предавања или радионице (за training mobility) – DOC5 

Потребни документи морају се доставити најкасније до 20.11.2015. године у 12:00 часова, 
и то: у  PDF формату на адресу proint@mas.bg.ac.rs и одштампани у 2 
примерка у кабинет 120/3 (са назнаком Еразмус+ КА1 – за продекана за међународну 
сарадњу проф. др Ненада Зрнића).  

Интервју кандидата (и са Машинског и са Грађевинског факултета) биће одржан на 
Грађевинском факултету у Београду у уторак, 24.11.2015. године, у термину који ће бити 
накнадно истакнут. 

  

  

Контакт особа на MF: продекан за међународну сарадњу, проф. др Ненад Зрнић 

proint@mas.bg.ac.rs, кабинет 120/3, +381 11 3370 345 

  

Контакт особа на UPT: Diana Mihaela BALS-DIACONESCU 

bals_diaconescu@hotmail.com 

 

  

 


