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

Универзитету Приморска, Словенија
https://www.upr.si/en/international/international-mobility-for-staff/new-staff-mobility-to-slovenia-in-the-frame-ofthe-erasmusprogramme-ka107-2017/staff-exchange-with-partner-universities-from-republic-of-serbia
Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље:


Медицинског факултета
Области:
0913 – Nursing and Midwifery (Nursing)
0915 – Therapy and Rehabilitation (Nutrition)



Филозофског факултета
Област:
0111 – Educational Sciences



Педагошког факултета
Области:
0111 – Educational Sciences
0112 – Training for pre-school teachers



Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku
Области:
0111 – Educational Sciences
0112 – Training for pre-school teachers

Размене су тренутно могуће првенствено на следећим факултетима Универзитета Приморска: Faculty of
Health Sciences (UP FVZ) и Faculty of Education (UP PEF). Кандидати треба сами да провере са
потенцијалним домаћином да ли је размена могућа у одговарајућој области.
Број стипендија: 1 стипендија за усавршавање
Трајање конкурса: 24. септембра 2018. – 2. децембар 2018.
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године (реализација до 31. јула 2019. године)
Трајање стипендије: 7 дана (5 + 2 дана за пут)
Документација за пријаву кандидата:





Пријавни Ерасмус+ формулар за особље
Копија прве странице пасоша
Потврда о запослењу
Биографија кандидата на енглеском језику






Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (усавршавање) у виду
(пред)позивног писма
Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава
Staff_Mobility_Agreement_Training за усавршавање). Потребно је да уговор о мобилности буде потписан од
стране кандидата и одговорне особе на матичном факултету у фази пријаве.
Доказ о знању енглеског језика (најмање на нивоу B2)

Пријаве на УНС-у се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+
мобилност особља на Универзитету Приморска.
Рок: недеља, 2. децембар 2018. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету Приморска као номинације
за стипендирану мобилност.
Универзитет Приморска 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 Словенији: за износ дневница плус трошкове пута у дефинисаном
износу потребно је прочитати упутства Универзитета Приморска.
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
Еразмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус код партнера: SI KOPER03
Контакт на партнерској институцији:
На Faculty of Education: гђа Тина Кадунец, tina.kadunec@pef.upr.si, тел: +386 5 663 12 67
На Faculty of Health Sciences: гђа Андреја Брецељ, andreja.brecelj@fvz.upr.si, тел: +386 5 662 64 77
Канцеларија за међународну сарадњу универзитета: maja.vidmar@upr.si

