
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану студентску мобилност на  

Универзитету у Бамбергу, Немачка  

 

Конкурс је отворен за ненаставно особље Ректората Универзитета у Новом Саду, предложено од 

стране руководства УНС-а, које је укључено у процес интернационализације, посебно у области 

сервиса за стране студенте, наставнике и истраживаче. 

Тема семинара на Универзитету у Бамбаргу: наставак активности заснованих на резултатима 

Темпус пројекта FUSE „Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in 

the European Higher Education Area“ (2013-2016). Tрајање семинара: 26. јун – 2. јул 2017. 

Трајање конкурса: 25. мај – 4. јун 2017. године 

Број стипендија: 2 

Период реализације мобилности: 26. јун – 2. јул 2017. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

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

попуњава Staff_Mobility_Agreement_Training)  

 Доказ или изјава о знању енглеског језика (очекивани ниво је најмање B2) 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за 

Еразмус+ мобилност на Универзитету у Бамбергу 

РОК: недеља, 4. јун 2017. године  

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

стране институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у 

Бамбергу као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Бамбергу одлучује о 

финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду и 

квалификацијама кандидата. 

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Немачкој: дневница од 120 евра, плус трошкови пута у 

износу од 275€. 

http://projects.tempus.ac.rs/en/project/887
http://projects.tempus.ac.rs/en/project/887
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_training.docx
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs


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

оквиру програма Еразмус+. 

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: 

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

Еразмус код партнера: D BAMBERG01 

Контакт на Универзитету у Бамбергу: andreas.weihe@uni-bamberg.de 
 

ДЕТАЉНЕ ТЕМЕ СЕМИНАРА: 

• Incoming student mobilty (application, orientation, housing, transcripts)  
• Outgoing student mobility (application, selection, stipend accounting)  
• Learning agreements and recognition  
• Organization of international internships  
• Organization of teacher and staff mobility  
• International Summer Schools  
• Student day (meeting with your exchange students at Bamberg)  
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