Ерасмус+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Трећи позив за стипендирану мобилност особља на

Универзитету у Марибору, Словенија
https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/KA107-STTSTA-2017.aspx
Конкурс је отворен за ненаставно особље канцеларија за међуародну сарадњу:









Факултета техничких наука
Правног факултета
Медицинског факултета
Филозофског факултета
Пољопривредног факултета
Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
Педагошког факултета
Ректората

Укупан број стипендија: 1 (категорија Training)
Трајање стипендије: 7 дана (5 + 2 дана за пут)
Реализација мобилности: од 14. маја 2018. до 19. маја 2018. (Staff Training Week)
Конкурс је отворен за ненаставно особље канцеларија за међународну сарадњу наведених факултета и
Ректората за учешће на Staff Week-у. Програм је линкован испод конкурса, а тема је међународна кредитна
мобилност KA 107.
Трајање конкурса: 12. априла 2018. – 17. априла 2018.
Документација за пријаву кандидата (сваки документ мора бити у пдф формату):








Пријавни Еразмус+ формулар Универзитета у Марибору за категорију Training
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 за усавршавање), потписан од стране кандидата и одговорне особе на
факултету
Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво је Б2)

Опционо: доказ о знању словеначког језика
Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Марибор - Staff
Week. Пропратну документацију слати у виду прилога.
Рок: уторак, 17. април 2018. Године

Важно: сви кандидати морају да ураде, поред пријаве на УНС-у, и онлајн пријаву Универзитета у Марибору
преко линка https://goo.gl/forms/APVJNKUjRJmBiMen1 до истог рока када завршава конкурс.
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/programerazmusplus-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 учешће на недељи обуке Универзитет у Марибору ће
учеснику са Универзитета у Новом Саду покрити трошкове пута, смештаја и хране, без исплате дневница.
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/erazmuspluskoordinatori-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).

