
 
 

ЕРАЗМУС+  

 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

 

Први позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља на  

 

Технолошком универзитету у Грацу, Аустрија 

 

Graz University of Technology (TU Graz)  

(http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz) 

Еразмус код партнерске институције: A GRAZ02 

 

 

Конкурс је отворен за запослене на Природно-математичком факултету:  

 

1) НАСТАВНО ОСОБЉЕ (Staff mobility for teaching) у областима:  

 

 0512 Biochemistry 

 0521 Environmental sciences 

 0531 Chemistry 

 0711 Chemical engineering and processes 

 0712 Environmental protection technology  

 0532 Earth sciences 

 0533 Physics 

 0541 Mathematics 

 

2) НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ (Staff mobility for training) из ПМФ Канцеларије за међународну 

сарадњу, са департмана ПМФ-а, као и других стручних служби ПМФ-а који пронађу адекватну 

обуку на TUG.    

 

 

Укупан број стипендија: 5  

 

 3 из категорије Staff for Teaching; минимум 8 часова наставних активности;  

из било које од наведених области.  

 

Трајање стипендије: 12 дана свака (укључујући 2 дана пута)  

Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017 године 

 

 2 из категорије Staff for Training  

 

 

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz


Трајање стипендије:  

- 7 дана за запослене у Канцеларији за међународну сарадњу (2 дана пута укључена) 

- 17 дана (2 дана пута укључена) за све остале запослене који  нађу адеватну обуку (у 

обасти наставе, истраживања, стручних служби).  

 

Реализација мобилности: летњи семестар школске 2016/2017. године  

 

Трајање конкурса: 13. октобра – 7. новембра 2016. године  

 

Документација за пријаву кандидата: 

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (поднети и на српском и на енглeском) 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата у виду позивног 

писма или имејла у ком је заинтересованост експлицитно наведена  

 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се 

попуњава Staff_Mobility_Agreement_Teaching & Staff Mobility Agreement for training)  

 

Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: erasmus@pmf.uns.ac.rs   

 

Сва документа у пријави треба да су скенирана у pdf, а пријава запакована као јединствени zip 

фајл са обавезним насловом поруке Пријава за Еразмус+ мобилност на Технолошком 

универзитету у Грацу.    

 

РОК: 7. новембар 2016. године, до 16.00 часова 

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Технолошком 

универзитету у Грацу као номинације за стипендирану мобилност.  

 

Технолошки универзитет у Грацу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Аустрији:  

140 евра дневно, плус једнократни трошкови пута од 180 евра. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 

оквиру програма Еразмус+ и кандидати сами сносе одговорност око осигурања.   

 

За помоћ се можете обратити Ерасмус+ координаторима на нивоу факултета: 

 

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/raзmena-studenata/programi-raзmene/program-eraзmusplus-

c/eraзmusplus-koordinatori-c 

 

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching.docx
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/11/TEMPLATE_STAFF-MOBILITY-FOR-TRAINING.doc
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c

