
 

ЕРАЗМУС+  

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ОСОБЉА НА  

 
УНИВЕРЗИТЕТУ У КОИМБРИ, ПОРТУГАЛИЈА 

 
University of Coimbra, Portugal 

web: https://www.uc.pt/en   
 

Еразмус код партнерске институције: P COIMBRA01 

Конкурс је отворен за наставно особље Департмана за физику и за административно особље 

Кацеларије за међународну сарадњу Природно-математичког факултета. 

Број стипендија: 2 стипендије (Staff for Teaching) из области 0533 Физика 
и 1 стипендијa (Staff for Training) за административно особље Кацеларије за међународну сарадњу. 
Трајање стипендијa: 5 дана + 2 дана путовања 
Реализација мобилности: летњи семестар 2019/2020. године 
 
Трајање конкурса: 13. децембар 2019 – 15. јануар 2020. године  

 

Документација за пријаву кандидата: 

 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље   

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (поднети и на српском и на енглеском) 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата у виду позивног 

писма или имејла у ком је заинтересованост експлицитно наведена  

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

попуњавa Staff Mobility Agreement for Teaching или Staff Mobility for Training). 

 

Пријаве се достављају искључиво путем мејла на:  erasmus@pmf.uns.ac.rs  
Документа у пријави треба да су скенирана у .pdf а пријава запакована као јединствени .zip фајл са 
обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на Универзитету у Коимбри.   
 
РОК ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВА: среда, 15. јануар 2020.  

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

стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у 

Коимбри као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Коимбри одлучује о финалној 

селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

Стипендија за особље ПМФ-а: Дневница од 160 евра и једнократни трошкови путовања у износу 

од максимално 360 евра. 

 

https://www.uc.pt/en
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_teaching2018.docx
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


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

оквиру програма Еразмус+.   

 

За административна питања и помоћ приликом аплицирања, обратите се Канцеларији за 

међународну сарадњу ПМФ-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs  

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs

