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

Универзитету „Матеј Бел“ у Банској Бистрици, Словачка
https://www.umb.sk/en/

Еразмус код: SK BANSKA01
Конкурс је отворен за наставно особље:


Педагошког факултета у Сомбору
Област:
011 – Education



Правног факултета
Област:
0421 – Law



Филозофског факултета
Област:
023 – Languages



Економског факултета
Области:
041 – Business and administration
0413 – Management and administration
0611 – Computer use



Природно-математичког факултета
Области:
0511 – Biology
0521 – Environmental sciences
0531 – Chemistry
0532 – Earth Sciences
0533 – Physics
0541 – Mathematics



Факултета техничких наука
Области:
071 – Engineering and engineering trades
041 – Business and administration

Напомена:
Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се може пријавити и
особље:


Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
За област:

071 – Engineering and engineering trades


Грађевинског факултета у Суботици
За област:
071 – Engineering and engineering trades

Број стипендија: 1 (категорија Staff Mobility for Teaching подразумева минимум 8 часова наставних активности
недељно)
Трајање стипендије: 7 дана (5 дана + 2 дана за путовање)
Реализација мобилности: у договору са партнерском институцијом, након потврђене селекције
Трајање конкурса: 10. маја – 17. јуна 2018. године
Документација за пријаву кандидата:








Пријавни Еразмус+ 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 или
усавршавање) 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); словачки је предност

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
на Универзитету „Матеј Бел“ у Банској Бистрици.
Рок: недеља, 17. јун 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету „Матеј Бел“ у Банској
Бистрици као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитету „Матеј Бел“ у Банској Бистрици одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за особље у Словачкој: дневница од 120 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:
www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c

Контакт на Универзитету „Матеј Бел“ у Банској Бистрици: Ms. Andrea Bobakova andrea.bobakova@umb.sk

