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

Медицинском универзитету у Лођу, Пољска
за школску 2017/2018. годину

Конкурс је отворен за:


Наставно и ненаставно особље Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Области: 0912 МЕДИЦИНА / 0911 СТОМАТОЛОГИЈА

Конкурс је отворен за:


Наставно и ненаставно особље Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Области: 0912 МЕДИЦИНА / 0911 СТОМАТОЛОГИЈА

Трајање мобилности: максимално 5 дана (не укључује дане проведене у путовању)
Реализација мобилности: летњи семестар 2017/2018. школске године
Број расположивих мобилности: 3
Трајање конкурса: до 25. марта 2018.
Пријаве се достављају на мејл: dubravka.klaljic@mf.uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на
Медицинском универзитету у Лођу , Пољска
Рок за слање пријава: 25. март 2018. до 24.00 часа
Више информација о Медицинском универзитету у Лођу: http://studymed.umed.pl/
Документација за пријаву кандидата (обавезна):
Документи су доступни на wеб страници http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programirazmene/program-erazmusplus-c (ОБРАСЦИ 2018)







Пријавни Ерасмус+ формулар за особље (преузети модел документа)
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, односно Staff_Mobility_Agreement_Training у зависности од категорије
мобилности особља. Пријаве за наставу „teaching“ подразумевају минимум 8 сати наставе, а за
усавршавање „training“ мнимално 16 сати)

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+
координатора на УНС-у, биће достављене Медицинском универзитету у Лођу као номинације за стипендирану
мобилност. Медицински универзитет у Лођу одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду.
Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице коју исплаћује партнерски универзитет.
Износ дневнице је одређен од стране партнерског универзитета у складу са табелом:
Земља
Србија

1 дан
160 ЕУР

2 дана
320 ЕУР

3 дана
480 ЕУР

4 дана
640 ЕУР

5 дана
800 ЕУР

6 дана
960 ЕУР

7 дана
1120 ЕУР

Путни трошкови су фиксни – 275 ЕУР
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру
програма Еразмус+.

Више информација о програм ЕРАЗМУС+ на:
http://www.medical.uns.ac.rs/erasmusp.php
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/informacije-za-studente-uns-a/akademska-mobilnost-c

