
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Бамбергу, Немачка  

 

Конкурс је отворен за наставно особље из следећих области: 

0110 - Education 
0610 – Computer Science 
0410 – Business studies 
0232 - Literature and linguistics  
0222 – History 
032 – Journalism and information (Media studies) 
 

Трајање конкурса: 13. март – 24. март 2019. године 

Број стипендија за наставне активности: 1 

Период реализације мобилности: мај-јул 2019. године (у трајању од 5 дана + 2 дана пут) 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Мотивационо писмо 

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

попуњава Staff_Mobility_Agreement_Teaching) 

 Доказ или изјава о знању енглеског језика (и немачког језика, уколико кандидат поседује 

знање земље домаћина) - очекивани ниво је најмање B2 

Приликом пријаве за стипендију која подрезумева држање наставе, кандидат у склопу пријавне 

документације треба да достави и: 

Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University 
of Bamberg. Number of teaching hours during mobility: 8 Teaching language: English or German. 

 
На конкурс се за могу пријавити и запослени у Канцеларији за међународну сарадњу УНС-а, у 

циљу фокусираног тренинга за координацију пројеката мобилности у програмском статусу РС. 

Приликом пријављивања, доставља се идентична документација, формулар за тренинг, и позивно 

писмо са партнерског универзитета. 

 

 

 

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching2018.docx


 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за 

Еразмус+ мобилност на Универзитету у Бамбергу 

РОК: недеља, 24. март 2019. године  

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 

стране институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у 

Бамбергу као номинације за стипендирану мобилност. С обзиром да је број номинација ограничен, 

УНС ће номиновати најбоље евалуиране кандидате са различитих факултета (поштујући принцип 

инклузивности), док ће остали квалификовани кандидати бити на резервној листи. Предност такође 

може бити дата квалификованим кандидатима који до сада нису били примаоци Еразмус+ 

стипендије. 

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Немачкој: дневница од 120 евра, плус трошкови пута у 

износу од 275€. 

Трошак обавезног здравстваног 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 

Еразмус код партнера: D BAMBERG01 

Контакт на Универзитету у Бамбергу: andreas.weihe@uni-bamberg.de 
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