
 

Ерасмус+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Марибору, Словенија 

 https://www.um.si/mednarodno-

sodelovanje/erasmusplus/Documents/KA%20107%20STA%202016/Call%20STA%20KA107%202017.pdf 

Конкурс је отворен за наставно особље: 

 Факултета техничких наука 

0713 – Electricity and energy 

 Правног факултета 

0421 – Law 

 Медицинског факултета 

0913 – Nursing 

 Филозофског факултета 

0230 – Languages (English) 

0110 – Education  

 Пољопривредног факултета 

0810 – Agriculture 

 Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду 

0810 – Agriculture 

0721 – Food processing 

 Педагошког факултета 

0110 – Education 

 

Укупан број стипендија на нивоу Србије: 2 (категорија Teaching, која подразумева 8 сати наставних активности 

недељно) 

Трајање стипендије: 7 дана (5 + 2 дана за пут) 

Реализација мобилности: у летњем семестру 2017/2018. године или током 2018/2019. године (реализација до 31. 

5. 2019. године) 

Трајање конкурса: 30. марта 2018. – 9. априла 2018. 

Документација за пријаву кандидата (сваки документ мора бити у пдф формату): 

 Пријавни Еразмус+ формулар Универзитета у Марибору за категорију Teaching  

 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  

https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Documents/KA%20107%20STA%202016/Call%20STA%20KA107%202017.pdf
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Documents/KA%20107%20STA%202016/Call%20STA%20KA107%202017.pdf
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Documents/KA%20107%20STA%202016/Application%20form%20STA.docx


 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава 

Staff_Mobility_Agreement_Teaching за наставне активности, потписан од стране кандидата, уз сагласност 

матичне институције, и универзитета домаћина. 

Опционо: доказ о знању словеначког језика 

Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Марибор- особље. 

Пропратну документацију слати у виду прилога. 

Рок: понедељак, 9. април 2018. године до 15 часова 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ 

координатора на УНС-у (http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-

erazmusplus-c/erazmusplus-kriterijumi), биће достављене Универзитету у Марибору као номинације за 

стипендирану мобилност. Универзитет у Марибору одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју 

стипендија намењених Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу 

интернационализације. 

 

Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Словенији: за износ дневница плус трошкове пута у дефинисаном 

износу потребно је прочитати упутства Универзитета у Марибору за категорију Teaching у делу Grant. Због 

законодавства у Словенији и високог пореза на дневнице (50%), све трошкове пута, смештаја, хране покрива 

партнерски универзитет, уз исплату минималне разлике износа дневнице у односу на избор понуђених опција. 

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 друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:  

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Контакт на Универзитету у Марибору: Дамир Млакар (damir.mlakar@um.si), Канцеларија за међународну сарадњу 

Еразмус код партнерског универзитета: SI MARIBOR01 

Додатне информације о програму кредитне мобилности Еразмус+ на Универзитету у Марибору (скрећемо пажњу 

да пријављивање иде искључиво преко конкурса и номинација Универзитета у Новом Саду). 
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