Еразмус+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Први позив за стипендирану мобилност особља на

Универзитету у Загребу, Хрватска

ЕРАЗМУС КОД: HR ZAGREB 01
Конкурс је отворен за наставно особље факултета (института) Универзитета у Новом Саду из следећих
области:
0720 - Food science and technology
0916 - Pharmacy
08 - Agriculture, forestry, fisheries, veterinary
104 - Transport services
0215 - Music and Performing Arts
0211 - Audio-visual techniques and media production
0612 - Database and network design and administration
0613 - Software and applications development and analysis
0713 - Electricity and energy
0714 - Electronics and automation
0715 - Mechanics and metal trades
Укупан број стипендија: 4 (1 мобилност за усавршавање, 3 мобилности за наставне активности)
Трајање стипендије: 5 дана (плус путовање)
Реализација мобилности: летњи семестар 2016/2017. године
Трајање конкурса: 21. новембар 2016. године – 6. јануар 2017. године
Документација за пријаву кандидата:
 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље
 Копија прве странице пасоша
 Потврда о запослењу
 Биографија кандидата на енглеском језику (са списком публикација)
 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности или
усавршавање) у виду (пред)позивног писма

 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава Staff
Mobility Agreement for Training , односно Staff_Mobility_Agreement_Teaching у зависности од категорије
мобилности особља)
Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Загреб – особље.
Пропратну документацију слати у виду прилога (zip).
Рок: петак, 6. јануар 2017. године, до 16.00 часова
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+
координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Загребу као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Загребу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету
у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације.
Приликом интерне евалуације кандидата, УНС може применити и додатне критеријуме за особље наведене на
линку:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskriterijumi
Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: 100 евра дневно, плус трошкови пута у дефинисаном износу
од 180 евра (превоз аутомобилом), односно рефундацију повратне аутобуске карте (превоз аутобусом).
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.
Подршка:
КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а:
outgoing.erasmus@uns.ac.rs
За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакт на Универзитету у Загребу: Жељка Пинтер (zpitner@unizg.hr), Канцеларија за међународну сарадњу

