
 

 +ERASMUSبرانمج  الرتحش ملنحفتح ابب  عنالإعالن 

 2021/2022للس نة اجلامعية 

طار برانمج  ه مت الإعالن للتبادل الطاليب املنخرطة فيه جامعة سوسة، نعلممك أ ن +Erasmusيف اإ

 يف الاختصاصات املاجس تري وادلكتوراهطلبة  ( منح لفائدة02عدد )فتح ابب الرتحش لتقدمي عن 

دارة ال عامل  :  التالية يطالية  ابجلامعة   2021/2022 اجلامعية للس نةالعلوم الاقتصادية و اإ  الإ

«Ca Foscari University  ".  ىل جبامعة  الضبطمكتب الرجاء تقدمي ملفات الرتحش مبارشة اإ

 سوسة.

 .2021أ فريل  1أ خر أ جل لتقدمي الرتحشات يوم  

 الواثئق املطلوبة:

 مطلب ترحش ابمس رئيس جامعة سوسة /1

 ابللغةالانقلزييةCV EUROPASSسرية ذاتية/ 2

 جواز السفرمن  / نسخة3

 / صورة مشس ية حديثة العهد4

نقلزيية Lettre de Motivationرساةل حتفزي / 5  ابلإ

نقلزيية مس توى  شهادة/ 6  B2كفاءة يف اللغة الإ

 الإجنلزييةبطاقات الإعداد اجلامعية ابللغة  اكفة/ نسخة مرتمجة من 7

 .2020/2021نسخة من شهادة تسجيل للس نة اجلامعية / 8

/ نسخة من العقد البيداغويج ممىض من قبل رئيس املؤسسة. )قابل للتحميل من موقع واب 9

 اجلامعة(

 اس امترة ترحش ) انظر موقع الواب( /10

ىلابلنس بة  اس تقبال رساةل/ 11 ة الرتحش املصاحبة ) الرجاء الإطالع عىل اس امتر طلبة ادلكتوراه  اإ

 للتعرف عىل الإجراءات اخلاصة بكيفية احلصول عىل رساةل الاس تقبال( 

 
 
 



                                           

                                           Call for application 

Erasmus+ICM Program  

Academic year 2021/22 

Under the framework of the signed inter-institutional agreement with 
Ca Foscari University in Italy, the University of Sousse informs you that 
the call for application has been launched and deadline to receive 
applications 1st of April 2021. 

Targeted students:  

- Master and PhD students (02 grants) 

Fields: Business Economy 
Requirements: 

The Students must speak good English B2 level at least. 
  
Documents to be submitted:  
 

1/ CV Europass 

2/ Copy of Passport + Photo 

3/ Motivation in English 

4/ English Certificate Level B2 

5/ Translated transcript of records (English) 

6/Certificate of Enrolment 2020/2021 

7/ Learning Agreement (see website: www.uc.rnu.tn) 

8/ Application form ( see website) 

9/ For PhD students: letter of interest signed by the prospective academic 
supervisor/Head of Department at Ca’ Foscari University of Venice stating the 
availability and willingness to supervise the applicant. In order to get this 
candidates MUST contact international.cooperation@unive.it (providing a CV 
and a research plan);    
 
For more information, please contact the International Relations Office in the University 

of Sousse 

http://www.uc.rnu.tn/
mailto:international.cooperation@unive.it

