
 
 
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља на  
Универзитету источне Финске, Финска 

 
University of Eastern Finland, Campus in Joensuu  

www.uef.fi/international 

ERASMUS + КОД: SF KUOPIO12 

 

 
Конкурс је отворен за академско особље укључено у наставу страног језика из области: 

011 – Education (Language) и за административно особље Природно-математичког 

факултета. 

 

Број стипендија: 2 стипендијe за категорију Staff for Training 

Трајање стипендије: 1 стипендија за наставно осебље за област  011 – Education (Language) у 

трајању од 7 дана + 2 дана путовања и 1 стипендија за административно особље у трајању од 

5+2 дана путовања. 

Реализација мобилности: летњи семестар 2019/20  (најкасније до јула 2020).  

 

Трајање конкурса: 2 – 20. фебруар 2020. 

 

Документација за пријаву кандидата:  

 Пријавни Erasmus+ формулар за особље (преузети модел документа) 

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (на српском и енглеском језику) 

 Биографија кандидата на енглеском језику (препоручљиво је користити Europass model)   

 Писмени доказ о заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне 

активности или усавршавање) у виду позивног писма 

 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском 

језику се попуњава Staff Mobility Agreement for Training) 

 

Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: 

erasmus@pmf.uns.ac.rs   

 

Сва документа у пријави треба да су скенирана и адекватно именована, а пријава запакована 

као јединствени .zip file са обавезним насловом поруке Пријава за Erasmus+ мобилност на 

Универзитету источне Финске.  

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:  четвртак, 20. фебруар 2020. 

 

http://www.uef.fi/international
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje2018.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/EUROPASS_CV_template_2016.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


Кандидати који прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус+ 

координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету источне Финске као номинације за 

стипендирану мобилност. Универзитет источне Финске одлучује о финалној селекцији 

кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

 

Erasmus+ дневница за особље УНС-а у Финској:  

180 евра / дан плус једнократни трошкови пута у висини од 360 евра. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус+ програма.   

 

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

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

 

Контакт на Универзитету источне Финске: Kirsi Karjalainen, kirsi.karjalainen@uef.fi  
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