
 

 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља 

на Техничком универзитету у Клуж-Напоки, Румунија 
 

 
ЕРАЗМУС КОД: RO CLUJNAP05 

Конкурс је отворен за: 

Наставно особље Факултета техничких наука: 

Области за наставно особље: Electrical and Mechanical Engineering 

Мобилност за наставно особље траје 7 дана (5 радних дана + 2 дана за путовање), уз обавезу 
одржавања предавања од минимум 8 сати у оквиру једне радне недеље. (1 стипендије) 

Ненаставно особље Факултета техничких наука 

Област за ненаставно особље: Administrative and support service activities 

Мобилност за ненаставно особље траје 7 дана (5 радних дана + 2 дана за путовање) (1 
стипендија) 

Трајање конкурса: 1.11.2016. – 20.11.2016. 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Потврда о запослењу 

 Писмени доказ заинтересованости страног партнера (за држање наставе или усавршавање 
кандидата) 

 Уговор о мобилности (Staff Mobilty for Training MOBILTY AGREEMENT за ненаставно 
особље и Staff Mobilty for Teaching MOBILTY AGREEMENT за наставно особље (на 
енглеском језику)) 

 Биографија кандидата на енглеском језику 

 Копија дипломе/диплома (за наставно особље: копија дипломе доктора наука) 

 Копија путне исправе – пасоша (прва страница) 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за особље (Преузмите формулар) 
 

Документација за пријаву кандидата (која није обавезна): 

 Писмо препоруке са матичног факултета 

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/TEMPLATE_STAFF-MOBILITY-FOR-TRAINING.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/TEMPLATE_STAFF-MOBILITY-FOR-TEACHING-AGREEMENT-incoming-1.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/KA1_Prijavni_formular_osoblje-2.doc


Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Ерасмус+ мобилност на 
Техничком универзитету у Клуж-Напоки, Румунија (обратити пажњу да документи у прилогу пријаве 
не прелазе лимит од 5МБ) 

Рок: 20. новембар 2016. у 23.59 часова 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране институционалних Ерасмус+ координатора на матичном Факултету/Универзитету, биће 
достављене Техничком универзитету у Клуж-Напоки као номинације за стипендирану мобилност. 
Технички универзитет у Клуж-Напоки одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 

Више информација о Техничком универзитету у Клуж-Напоки можете пронаћи овде. 

Дневни износ стипендије за особље: 140 евра 

 

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/iro.ftn@uns.ac.rs
http://www.utcluj.ro/en/

