УПАТСТВО ЗА КОНКУРИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ЕРАЗМУС+
Конкурс: http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Erazmus_PLUS_konkurs.pdf
Ø Рокот за пријавување е до 5 октомври 2020;
Ø Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен семестар);
Ø Право на конкурирање имаат сите кандидати што ги задоволуваат условите од Конкурсот и
што ќе достават целосна документација;
Ø Предност имаат кандидатите што не биле корисници на стипендија преку програмата
ЕРАЗМУС+;
Ø Рангирањето се врши според долунаведените критериуми.

КАДЕ САКАТЕ ДА ОСТВАРИТЕ МОБИЛНОСТ?
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Разгледајте ја листата на Договори
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42, поточно договорите што се
наменети за студентите од Филолошкиот факултет https://flf.ukim.mk/erasmus-plus/
Пребарајте на веб-страницата на странската институција (универзитет) каде што би сакале
да остварите мобилност;
Разгледајте ги студиските и предметните програми од таа институција;
Најдете минимум 4 предмети што се еквивалентни на предметите од вашата студиска
програма;
Доколку студиските/предметните програми не се обрајвени на веб-страницата на таа
институција, ваша обврска е да стапите во контакт со тамошниот ЕРАЗМУС+ координатор;
Препорачливо е да одберете земја во која се зборува јазикот што го студирате.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ
Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страницата на Универзитетот
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42 (меѓународна соработка/ ЕРАЗМУС+) или на
интернет-страницата на Факултетот
Ø пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
Ø договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за
студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот
факултет/Еразмус+ координаторот и факултетот во странство (минимум 20 ЕКТСмаксимум 30 ЕКТС);
Ø уверение за положени испити на македонски јазик;
Ø најмалку една препорака;
Ø уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува
наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за странски
јазици;
Ø уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
Ø кратка биографија (Europass model).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 470-520 ЕУР месечно, согласно земјата во која се
престојува (Види листа на интернет-страницата на Универзитетот Договори). Патните трошоци и
здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

ПОДАТОЦИ ЗА ФАКУЛТЕТОТ, ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ И ЗА ФАКУЛТЕТСКИОТ
КООРДИНАТОР
Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, “Blaze Koneski” Faculty of Philology
Blvd. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia
ERASMUS+ Faculty coordinator:
Irina Talevska, ERASMUS+ Faculty coordinator
e-mail: erasmus@flf.ukim.edu.mk (во
Договорот – Learning Agreement се внесува името на факултетскиот координатор)

ДОГОВОР (LEARNING AGREEMENT) - ПОПОЛНУВАЊЕ
Ø

Од Договорот го пополнувате основниот дел (податоци за вас и за координаторите) и делот
Before the Mobility;

Ø

ДЕЛ BEFORE THE MOBILITY:

Табела А: ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ (мин. 4, макс. 6)
Табела Б: ЕКВИВАЛЕНТНИ ПРЕДМЕТИ ОД НАШИОТ ФАКУЛТЕТ (мин. 4, макс. 6)
o
o

Секој предмет од Табела А треба да има еквивалентен предмет во Табела Б
(еквивалетност според предметната програма, не според називот);
За еквивалентноста на предметните програми и за признавањето потврдуваат
професорите од нашиот Факултет со потпис (потпис до предметот од странската
институција и до еквивалентниот предмет од нашиот факултет)

РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Рангирањето се врши според: академскиот успех, познавањето на англиски јазик или јазикот
на кој се изведува наставата, мотивација;
Ø Предност имаат кандидатите што не користеле стипендија преку ЕРАЗМУС+.
Ø

СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
Факултетот ги доставува документите со ранг-листата до УКИМ;
Селекцијата се прави според бројот на пријавени канидати на ниво на УКИМ, а се земаат
предвид ранг-листите на Факултетите;
Ø Универзитетот (УКИМ) ги информира избраните кандидати.
Ø
Ø

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Андријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+
приемен термин: 9:00 – 14:00 (секој работен ден)
(канцеларија во Деканатот на Факултетот)
a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401

