
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља 

Универзитету у Гранади, Шпанија 

https://www.ugr.es/en/  

Конкурс је отворен за: 

Наставно особље факултета Универзитета у Новом Саду за категорију „teaching”, за све области обухавећене 

академском понудом Универзитета у Гранади.  

Административно особље стручних служби Ректората, које учествује у процесу интернационализације за 

категорију „training” за учешће на STAFF TRAINING WEEK (6-10 May, 2019), којим су обухваћене искључиво 

следеће области: 

 International Relations 
  IT 
 University Libraries 
 Research Support Services  

 
Више информација о програму Staff Week-a: https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-
week/stw2019may/draftprogrammestw610may2019  

 
Приоритет у номинацији ће имати квалификовани кандидати који до сада нису били корисници Еразмус+ 
стипендије или су били корисници мањег броја Еразмус+ стипендија. 

 
Трајање стипендије: 5 радних дана (плус 2 дана за путовање) 

Реализација мобилности: за наставно особље у летњем/зимском семестру 2018/2019 по договору са 

партнерским универзитетом, за административно особље у летњем семестру 2018/2019 (6-10. мај 2019). 

Трајање конкурса: 1. фебруар 2019. –  10. фебруар 2019. 

Документација за пријаву наставног и административног особља : 

 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 (наставне активности) у виду 

(пред)позивног писма или преписке мејлом са потенцијалним академским домаћином 

https://www.ugr.es/en/
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week/stw2019may/draftprogrammestw610may2019
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week/stw2019may/draftprogrammestw610may2019
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje2018.doc


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

наставно особље Staff_Mobility_Agreement_Teaching ,за адинистративно Staff_Mobility_Agreement_Training 

- у плану се износе и планирана предавања и њихови циљеви)  

 Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво је B2) 

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

особље. Пропратну документацију слати у виду прилога. 

Рок: недеља, 10. фебруар 2019. године 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

Сваки кандидат (само за категорију training, не за teaching), уз пријаву коју доставља путем мејла 

координаторима на Универзитету у Новом Саду, обавезно мора да уради (у истом року до 10. фебруара 2019.) и 

онлајн пријаву Универзитета у Гранади на платформи: https://oficinavirtual.ugr.es/ai/  

Додатно за Staff Week: 

In order to apply, candidates must go to https://oficinavirtual.ugr.es/ai/, click on Acceder como invitado go to the second 

page, and choose the option Solicitud PAS/PDI - IN / Apply for UGR. Then click on New User: Staff Training Week, fill 

in the details and save.  

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Гранади као номинације за 

стипендирану мобилност.  

Универзитет у Гранади одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду. Приоритет може бити дат квалификованим кандидатима који до сада 

нису били носиоци Еразмус+ КА107 стипендије. 

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневницу исплаћује партнерски универзитет – Универзитет у 

Гранади. Путни трошкови се рефундирају (у износу дефинисаном програмом Еразмус+). 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру 

програма Еразмус+.   

 

Подршка: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs  

Контакт на Универзитету у Гранади: intldimension@ugr.es  
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