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

Универзитету у Гронингену, Холандија
https://www.groningenexchange.nl/

Конкурс је отворен за наставно особље:


Факултета техничких наука
Области:
061 – ICTs
0731 – Architecture and town planning
041 – Business and administration



Медицинског факултета
Област:
0912 – Medicine



Природно-математичког факултета
Области:
051 – Biological and related sciences
052 - Environment
0532 – Earth sciences
0541 – Mathematics
061 – ICTs
0711 – Chemical engineering



Технолошког факултета
Област:
0512 – Biochemistry
0711 – Chemical engineering



Филозофског факултета
Области:
023 – Languages
022 – Humanities
0313 – Psychology



Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
Област:
061 – ICTs



Правног факултета
Област:
042 – Law



Економског факултета
Области:
041 – Business and administration
0311 – Economics



Грађевинског факултета у Суботици
Област:
0731 – Architecture and town planning

Број стипендија: 1 стипендија за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева
минимум 8 сати наставе недељно) или за усавршавање (Training)

Трајање конкурса: 20. септембра 2019. – 9. октобра 2019.
Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2019/2020. године
Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 дана за путовање)
Документација за пријаву кандидата:









Пријавни Еразмус+ формулар за особље (потребно је променити школску годину на првој страни
формулара)
Копија прве странице пасоша
Потврда о запослењу
Биографија кандидата на енглеском језику
Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (за 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 или Staff_Mobility_Agreement_Training у зависности од категорије
мобилности особља). Потребно је да уговор о мобилности буде потписан од стране кандидата и одговорне
особе на матичном факултету у фази пријаве због онлајн пријаве на Универзитету у Гронингену.
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 у Гронингену.
Важно: сви кандидати морају да ураде, поред пријаве на УНС-у, и онлајн пријаву Универзитета у
Гронингену најкасније до 16. октобра 2019. За онлајн пријаву је потребно, поред осталих докумената, и
номинационо писмо које ће кандидатима послати имејлом Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а
након што нам се комплетне пријаве доставе на горенаведени имејл.
Рок: среда, 9. октобар 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 Универзитету у Гронингену као
номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Гронингену 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 Холандији: дневница од 160 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:
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: NL GRONING01
Контакт на партнерској институцији: msd@rug.nl или Regine van Groningen на r.j.van.groningen@rug.nl

