ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Други позив за стипендирану мобилност особља на

Политехничком универзитету у Анкони, Италија
Università Politecnica delle Marche - http://www.univpm.it

Конкурс је отворен за наставно особље:
Факултета техничких наука
Области:
04 – Business administration
06 – ICTs
07 – Engineering, manufacturing and construction
05 – Mathematics and statistics


Природно-математичког факултета
Области:
05 – Natural sciences, mathematics and statistics
0512 - Biochemistry
0521 - Environmental studies
061 - ICTs
0511 - Biology



Пољопривредног факултета
Области:
08 - Agriculture, forestry, veterinary



Правног факултета
Област:
0421 - Law



Медицинског факултета
Област:
0912 – Medicine
0911 – Dental studies

Напомена:
Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се може пријавити и
особље:
Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
За области:
061 – Information and Communication Technologies (ICTs)
07 – Engineering, manufacturing and construction

Грађевинског факултета у Суботици
За област:
07 – Engineering, manufacturing and construction
Број стипендија: 2 (за наставне активности што подразумева минимум 8 часова наставе у једној недељи)
Трајање конкурса: 15. мај – 4. јун 2017. године
Реализација мобилности: од зимског семестра 2017/2018. године
Трајање стипендије: 7 или 15 дана
Документација за пријаву кандидата:








Пријавни Ерасмус+ формулар за особље
Копија прве странице пасоша
Потврда о запослењу
Биографија кандидата на енглеском језику
Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности) у виду
(пред)позивног писма
Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава
Staff_Mobility_Agreement_Teaching)
Доказ о знању страног језика: енглески је обавезан (најнижи ниво је Б2); италијански је предност.

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Политехничком универзитету у Анкони, Италија
Рок: недеља, 4. јун 2017. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Политехничком универзитету у Анкони као
номинације за стипендирану мобилност.
Политехнички универзитет у Анкони одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду и својим стратешким интересима у области интернационализације.
Еразмус+ стипендија за особље у Италији: дневница од 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: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
Еразмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус код партнера: I ANCONA01

