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

Аристотеловом универзитету у Солуну, Грчка
https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/available_mobilities
https://eurep.auth.gr/en/staff/international/training/available_mobilities

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље:


Природно-математичког факултета



Филозофског факултета



Пољопривредног факултета



Правног факултета



Факултета спорта и физичког васпитања



Економског факултета у Суботици



Факултета техничких наука



Медицинског факултета



Педагошког факултета у Сомбору



Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици

Укупан број стипендија (на нивоу Србије): 2 стипендијe за наставне активности (категорија Teaching; минимум
8 часова наставних активности недељно) или за усавршавање (категорија Training). Предност ће бити дата
категорији наставних активности.
Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 дана за путовање)
Реализација мобилности: у летњем семестру 2018/2019. године, у периоду између 1. априла 2019. и 30. јуна
2019. (имајући у виду и академски календар партнерског универзитета)
Трајање конкурса: од 10. јануара 2019. – 16. јануара 2019.
Документација за пријаву кандидата:


Пријавни Ерасмус+ формулар за особље



Копија прве странице пасоша



Потврда о запослењу



Биографија кандидата на енглеском језику (у формату Europass).



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_Training, односно Staff_Mobility_Agreement_Teaching у зависности од категорије
мобилности особља). У уговору се наводе датуми мобилности у трајању од 5 дана, без навођења датума
предвиђених за пут. Уговор мора да буде потписан од стране кандидата и одговорне особе на матичном
факултету (са печатом).



Доказ о знању страног језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б2)

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
особља на Аристотеловом универзитету у Солуну.
Рок: среда, 16. јануар 2019. године, до 15.00 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Аристотеловом универзитету у Солуну као
номинације за стипендирану мобилност.
Аристотелов универзитет у Солуну одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду (од укупне квоте за Србију).
Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Грчкој: дневница од 140 евра, плус трошкови пута у износу
дефинисаном удаљеношћу дестинације.
Напомена:
Трошак обавезног здравственог 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+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус+ академски координатори на нивоу факултета у склопу Аристотеловог универзитета у Солуну (за
предпозивно писмо):
https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international
Контакт на Аристотеловом универзитету у Солуну: eurep-projects@auth.gr (Sophia Fourlari и Georgios Veis)
Еразмус код партнерске институције: G THESSAL01

