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

Техничком универзитету у Анкари
www.metu.edu.tr

Конкурс је отворен за ненаставно особље:







Филозофског факултета
Факултета спорта и физичког васпитања
Факултета техничких наука
Педагошког факултета
Природно-математичког факултета
Ректората Универзитета у Новом Саду

Конкурс је отворен за ненаставно особље канцеларија за међународну сарадњу и стручних служби наведених
факултета и Ректората за учешће на Staff Week -у. Конкурс је отворен искључиво за запослене који су укључени у
процес интернационализације (програми мобилности, међународна сарадња, службе које пружају подршку
страним студентима).
Намена стипендије „Staff for Training“ - учешће у “International Staff Week “ од 9-13. јула 2018.
Трајање конкурса: 30. априла 2018 – 28. маја 2018. – продужен
Реализација мобилности: 9-13. јул 2018. (плус 2 дана за пут)
Број стипендија: 1
Трајање стипендије: 5 дана, плус путовање
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)

Предност ће имати кандидати који претходно нису учествовали на поменутом догађају у организацији
Техничког универзитета у Анкари.
Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
особља на Техничком универзитету у Анкари, Турска - Staff Week.

Рок: понедељак, 28. мај 2018. године до 15.30 часова
Напомена: уз пријаву на конкурс, кандидат има обавезу да уради и онлајн апликацију партнерског универзитета:
https://goo.gl/forms/yzDPlwKlC7utdTkq1
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Техничком универзитету у Анкари као
номинације за стипендирану мобилност. Партнерски универзитет затим одлучује о финалној селекцији кандидата
сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за особље у Турској: дневница од 140 евра, плус трошкови пута у дефинисаном износу
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у
оквиру програма Еразмус+.
Еразмус код партнерске институције: TR ANKARA04
Подршка:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
Контакт на партнерској институцији: akkol@metu.edu.tr

