ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Први позив за стипендирану мобилност oсобља на

Политехничком институту у Визеу, Португалија
http://www.ipv.pt/guide/

Конкурс је отворен за наставно особље Универзитета у Новом Саду из следећих области:
0714 – Computer Sciences and Engineering
0414 – Marketing
0413 – Management
1015 – Tourism
0541 – Mathematics
Категорија мобилности: „staff for tеаching” – наставне активности (8 часова недељно је минимум)
Број стипендија: 1
Трајање стипендије: 5 дана, плус 2 дана за путовање
Реализација мобилности: период реализације мобилности се договора са партнерском институцијом
Трајање конкурса: 22. март – 14. мај 2017. године
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 или комуникације мејлом.
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава
Staff_Mobility_Agreement_Teaching)
 Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво знања страног језика је Б2)






Пријаве се достављају на мејл: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на
Политехничком институту. У тексту мејла, обавезно напоменути на који се политехнички институт кандидат
пријављује.
Рок: недеља, 14. мај 2017. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Конзорцијуму политехничких института у
Португалији као номинације за стипендирану мобилност.
Конзорцијум политехничких института одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневницу у износу од 120 евра и путни трошкови у
дефинисаном износу.
Трошак обавезног здравственог 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
За академска питања и савете, кандидати се могу обратити Еразмус+ координаторима на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Контакти у Португалији за додатна питања:
Ana Cecilia de Oliveira Gandara Boa-Ventura, аcecilia@ipleiria.pt (задужена за координацију рада Козорцијума)

