
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља 
 

Универзитету у Алмерији, Шпанија 
 

https://www.ual.es/en  

 

Конкурс је отворен за запослене у стучним службама Ректората Универзитета у Новом Саду, чији послови 

доприносе интернационализцији универзитетских сервиса и управљању међународним пројектима. Конкурс се 

односи на учешће на Staff Week-у. 

X INTERNATIONAL STAFF  WEEK - UNIVERSITY OF ALMERÍA 

6th May - 10th May 2019, Almería (Spain)  

Important note from the partner: 

Since this programme is fairly new, the University of Almeria gives priority to the staff working in the management of 

the Projects or in the International Relations Office. 

Укупан број стипендија за категорију „staff training“: 1  

Трајање стипендије: 5 радних дана (плус 2 дана за путовање) 

Реализација мобилности: 6 - 10. маја 2019. године 

Трајање конкурса: 20. - 24. марта 2019.  

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Мотивационо писмо (нагласити на који начин кандидат доприноси процесу интернационализације и 

мобилности на УНС-у) 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

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

Mobility Agreement ) 

 Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво је Б2) 

Пријаве се достављају на мејл outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Алмерија - 

особље. Пропратну документацију слати у виду прилога. 

https://www.ual.es/en
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training.docx
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training.docx
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs


Рок: недеља, 24. март 2019. године 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

Кандидати који се пријављују на конкурс су у обавези да, у току конкурсног периода до 24.3.2019, испуне и 

онлајн пријаву Универзитета у Алмерији:  

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinternacional/servicios/servicio/INTWEEK2018_19 

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу стране институционалних Еразмус+ 

координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Алмерији као номинације за стипендирану мобилност.  

Универзитет у Алмерији одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду. Предност ће бити дата квалификованим кандидатима који нису до 

сада били корисници Еразмус+ стипендије. 

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневнице за Шпанију износе 160 евра. 

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 код партнера: E  ALMERIA01 

Контакт на Универзитету у Алмерији: sripro@ual.es (Hugo González) 

 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinternacional/servicios/servicio/INTWEEK2018_19
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs
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