
 

Еразмус+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Јашију, Румунија 

https://erasmusplus.uaic.ro/ 

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље:  

 Филозофског факултета 

0314 – Sociology  

023   - Languages  

0232 - Literature and Linguistics  

 

 Правног факултета 

0421 – Law 

 

 Факултета спорта и физичког васпитања 

1014 - Sport  

 

 Факултета техничких наука 

071 – Engineering and engineering trades 

0716 – Motor vehicles, ships and aircraft  

061 – ICT  

0541 – Mathematics and statistics  

0521 – Environmental sciences  

041– Business and administration  

 

 Природно-математичког факултета 

051 – Biological and related sciences  

052 – Environment  

053 – Physical sciences  

054 – Mathematics and statistics  

061 – ICTs  

1015 – Tourism  

Укупан број стипендија: 2 за категорију Teaching (минимум 8 часова наставних активности недељно) и 2 за 

категорију Training, односно усавршавање (за Србију) 

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

Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године 

https://erasmusplus.uaic.ro/


Трајање конкурса: 17. октобра 2018. – 29. октобра  2018. године 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље 

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (на српском, уз званичан превод на енглески)  

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности или 

усавршавање) у виду (пред)позивног писма  

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

Staff_Mobility_Agreement_Teaching, односно Staff_Mobility_Agreement_Training)  

 Мотивационо писмо на енглеском језику 

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

Пропратну документацију слати у виду прилога (зип). 

Рок: понедељак, 29. октобар 2018. године 

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

координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Јашију као номинације за стипендирану мобилност. 

Универзитет у Јашију одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету 

у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације. 

Сви кандидати обавезно треба да ураде и онлајн апликацију Универзитета у Јашију, паралелно са слањем 

пријаве имејлом на горенаведену имејл адресу. Онлајн апликација се налази овде а потребно је да се 

претходно прочитају додатна упутства о попуњавању пријаве. Рок за онлајн пријаву је 5. новембар 2018. 

Након завршетка онлајн пријаве, потребно је о томе обавестити нашу канцеларију на имејл 

outgoing.erasmus@uns.ac.rs. 

 

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Румунији: дневница од 140 евра за животне трошкове и рефундација 

путних трошкова у износу утврђеном по удаљености. 

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

оквиру програма Еразмус+.   

Подршка: 

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 Јашију: Ioana Andreea SERAFINCEANU (ioana.serafinceanu@uaic.ro), Канцеларија за 

међународну сарадњу.  

Еразмус код партнера: RO IASI02  
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