
 

 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Грацу, Аустрија 

https://www.uni-graz.at/en/  

 

Конкурс је отворен за наставно и научно особље

• Научног института за прехрамбене технологије 

: 

Области:  
0721 – Food Processing 
0810 - Agriculture 
 

• Медицинског факултета 
Област:  
0961 – Pharmacy 
 

• Правног факултета 
Област:  
0421 – Law 
 

• Економског факултета у Суботици 
Области:  
0311 – Economics 
041 – Business and administration 
061 – ICTs 
 

• Педагошког факултета у Сомбору 
Област:  
011 – Education 
 

• Факултета спорта и физичког васпитања 
Област:  
1014 – Sport 
 

• Факултета техничких наука  
Област:  
071 – Engineering and engineering trades  
 

• Природно-математичког факултета 
Области:  
0532 – Earth Sciences 
443  –  Geography 
0531 – Chemistry 
0521 – Environmental Sciences 
0541 – Mathematics 
0511 - Biology 

https://www.uni-graz.at/en/�


 
• Филозофског факултета  

Области:  
0230 – Languages and literature (Serbian, German, English) 
0222 – History 
0313 – Psychology 
0314 - Sociology 
 

Укупан број стипендија: 2 (категорија Teaching; 8 часова наставних активности недељно) 

Трајање стипендије: 7 дана (2+5) 

Реализација мобилности: летњи семестар 2016/2017. године  

Трајање конкурса: 6. септембар 2016. – 21. октобар 2016. године 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље  
 Копија прве странице пасоша - скенирано 
 Потврда о запослењу 
 Биографија кандидата на енглеском језику  
 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности

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

) у виду 
(пред)позивног писма  

Staff_Mobility_Agreement_Teaching)  

Опционо: доказ о знању енглеског или немачког језика 

Пријаве се достављају путем мејла: erasmusmobility@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 
на Универзитету у Грацу. 

Рок: петак, 21. октобар 2016. године 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Грацу као номинације за 
стипендирану мобилност.  

Универзитет у Грацу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених 
Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Аустрији: 140 евра, плус трошкови пута у дефинисаном износу. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом

 

 у оквиру 
програма Еразмус+.   

Подршка: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs 

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/eng/1168-erasmus-coordinators-at-university-of-novi-sad-2015-2016  

Контакт на Универзитету у Грацу: blaz.ploj@uni-graz.at и erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at  

Еразмус код партнерске институције: A GRAZ01 

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�
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Teaching Plan (staff): A description of the proposed teaching activity. 

Напомена Универзитета у Грацу: 

Invitation Letter (staff): Applicants should establish contact with a colleague at the Receiving Institution before applying 

and submit a letter of invitation with the application. 

 

Најважније информације за реализацију мобилности на Универзитету у Грацу: Erasmus+ International Mobility 

Fact Sheet 2016/2017   

 

 


