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

Универзитету у Порту, Португалија
https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=home

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље:


Факултета техничких наука
Све области



Медицинског факултета
Области:
0911 – Dental studies
0912 – Medicine
0913 – Nursing and midwifery
0916 - Pharmacy



Природно-математичког факултета
Области:
0511 – Biology
0512 – Biochemistry
0521 – Environmental sciences
0531 – Chemistry
0532 – Earth sciences
0533 – Physics
0541 – Mathematics
061 – ICTs



Филозофског факултета
Области:
0223 – Philosophy and ethics
0232 – Literature and Linguistics (English studies) – у циљу држања наставе
0232 – Literature and Linguistics (Comparative literature)
0222 – History
0313 – Psychology
0314 – Sociology
0413 – Management and administration – у циљу усавршавања



Економског факултета
Области:
041 – Business and administration
0311 – Economics



Правног факултета
Област:
042 – Law



Академије уметности
Област:
02 – Arts and humanities



Факултета спорта и физичког васпитања
Област:
1014 – Sports



Технолошког факултета
Области:
071 – Engineering and engineering trades
072 – Food processing
051 – Biological and related sciences
053 – Physical sciences
052 – Environment



Ректората
041 - Administration

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



Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину (07 – Engineering)
Грађевинског факултета у Суботици (07 – Engineering)

Сваки кандидат има обавезу да провери расположивост наведених области на партнерској институцији.

Број стипендија: 2 стипендије за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева
минимум 8 сати наставе недељно) и 2 стипендије за усавршавање (Training)
Трајање конкурса: 28. фебруара 2018. – 25. марта 2018.
Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2018/2019. године (до јула 2019. године)
Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 дана за путовање)
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 (за наставне активности или
усавршавање) у виду (пред)позивног писма или преписке имејлом







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). Потребно је да уговор о мобилности буде потписан од стране кандидата и одговорне
особе на матичном факултету у фази пријаве због онлајн пријаве на Универзитету у Порту.
Писмо подршке од матичног факултета на енглеском језику (са потписом академског координатора и
печатом факултета)
Изјава на енглеском са кратким описом послова које кандидат свакодневно обавља на факултету (са
потписом одговорне особе на факултету и печатом)
Доказ о знању енглеског или португалског језика (најмање на нивоу Б2). Очекивани ниво знања језика
зависи од факултета на који се иде на мобилност.

Напомена: уколико кандидат има слабији социјалнo-економски статус (less advantaged socio-economic background)
потребно је да то документује у својој пријави, јер ће партнерски универзитет приликом селекције и овај
критеријум узети у разматрање.
Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност особља на Универзитету у Порту.
Важно:
Сви кандидати морају ОБАВЕЗНО да ураде, поред пријаве на УНС-у, и онлајн пријаву Универзитета у
Порту најкасније до 25. марта 2018. године – што је РОК матичне институције. Детаљна упутства за онлајн
пријавусе налазе овде. Потребно је обавестити канцеларију за међународну сарадњу УНС-а да је успешно
урађена онлајн пријава на имејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs

Рок: недеља, 25. март 2018. године до 16.00 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Порту као номинације за
стипендирану мобилност.
Универзитет у Порту одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету
у Новом Саду и својим институционалним приоритетима у процесу интернационализације.
Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Португалији: дневница од 120 евра за животне трошкове и
рефундација путних трошкова у износу утврђеном по удаљености.

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
Еразмус код партнера: P PORTO02
Контакт на партнерској институцији: гђа Рита Сантос, international@reit.up.pt

