
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност наставног особља на 

 

Универзитету у Сегедину, Мађарска  

http://www.mgk.u-szeged.hu/english/ 

Еразмус+ код: HU SZEGED01 

 

Конкурс је отворен за наставно особље Природно-математичког факултета, 

Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине за области:  

 

 0531 Chemistry 

 0521 Environmental Sciences  

 

Број мобилности: 2 (категорија: Staff for Teaching – најмање 8 часова наставних 

активности) 

 

Трајање мобилности: 5 дана (+ 2 дана пута)  

 

Реализација мобилности: други семестар школске 2016-2017.  године – наставне 

активности се морају завршити док траје настава на Универзитету у Сегедину 

 

Трајање конкурса: 4. – 11. мај 2017. 

 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље (преузети модел документа)  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (на српском и енглеском језику) 

 Биографија кандидата на енглеском језику 

 Писмени доказ о заинтересованости страног партнера за долазак кандидата 

у виду (пред)позивног писма или имејла у коме се јасно види да се 

кандидати прихватају на предложену врсту мобилности 

 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на 

енглеском језику се попуњава Staff_Mobility_Agreement_Teaching) 

http://www.mgk.u-szeged.hu/english/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching.docx


 

Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: 

erasmus@pmf.uns.ac.rs   

Сва документа у пријави треба да су скенирана у пдф., а пријава запакована као 

јединствени зип филе са обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ 

мобилност на Универзитету у Сегедину.    

 

РОК: 11. мај 2017. године, до 20.00 часова  

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и 

евалуацију од стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће 

достављене Универзитету у Сегедину као номинације за стипендирану мобилност.  

 

Универзитет у Сегедину одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Сегедину, Мађарска:  

140 EUR плус једнократни трошкови пута од 180 EUR. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није 

покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати самостално 

одговарају за осигурање.   

 

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

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

sad-2015-2016 
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