
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Техничком универзитету у Анкари 

www.metu.edu.tr  

 

Конкурс је отворен за ненаставно особље: 

 Филозофског факултета 

 Факултета спорта и физичког васпитања 

 Факултета техничких наука 

 Педагошког факултета 

 Природно-математичког факултета 

 Ректората Универзитета у Новом Саду 

Конкурс је отворен за ненаставно особље канцеларија за међународну сарадњу и стручних служби наведених 

факултета и Ректората за учешће на Staff Week -у. Конкурс је отворен искључиво за запослене који су укључени у 

процес интернационализације (програми мобилности, међународна сарадња, службе које пружају подршку 

страним студентима): staff working in the fields of international cooperation, student/staff mobility (e.g. International 

Officers, Staff Responsible for Summer Schools, International Recruitment, Strategic Planning, International Career 

Offices, Erasmus+ KA1, KA2 & KA3 projects) and/or support services offered for international students (Accommodation, 

IT, Social Engagement Offices, if they work in a close contact with International Students). Од одабраног кандидата ће 

се очекивати активно учешће на обуци и држање презентације. 

Програм обуке ће накнадно бити објављен а претходни програми су на сајту партнерског универзитета. 

Намена стипендије „Staff for Training“ -  учешће у “International Staff Week “ од 17-21. јуна 2019. 

Трајање конкурса: 2. април 2019 – 15. април 2019. 

Реализација мобилности: 17-21. јуна 2019. (плус 2 дана за пут) 

Број стипендија: 1 

Трајање стипендије: 5 дана, плус 2 дана за пут  

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 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)  

 Доказ или изјава о знању енглеског језика (очекивани ниво је најмање B2) 

http://www.metu.edu.tr/
http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-2
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training2018.docx


Предност ће имати кандидати који претходно нису учествовали на поменутом догађају у организацији 

Техничког универзитета у Анкари. 

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

особља на Техничком универзитету у Анкари, Турска - Staff Week. 

Рок: понедељак, 15. април 2019. године 

Напомена: уз пријаву на конкурс, кандидат има обавезу да уради и онлајн апликацију партнерског универзитета: 

https://docs.google.com/forms/d/1v2WH2bq-

MW6SIYfPPhrad9TDC3ZP6AMzvW9g9JlTJgM/viewform?edit_requested=true до 10. маја 2019. тек након слања 

пријаве на имејл назначен у конкурсу. 

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Техничком универзитету у Анкари као 

номинације за стипендирану мобилност. Партнерски универзитет затим одлучује о финалној селекцији кандидата 

сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за особље у Турској: дневница од 140 евра, плус трошкови пута у дефинисаном износу 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 
оквиру програма Еразмус+.   
 

Еразмус код партнерске институције: TR ANKARA04 

Подршка: 

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

Контакт на партнерској институцији: yaltun@metu.edu.tr  
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