
 

 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Грацу, Аустрија 

https://www.uni-graz.at/en/  

 

Конкурс је отворен за запослене у стучним службама Ректората Универзитета у Новом Саду: 

 Office of International Relations 

 Department of Academic Services and the Competence Center for University Teaching 

 Research Management Service 

 Performance and Quality Management 

 Human Resources 

  

Конкурс се односи на учешће на Graz University Erasmus Staff Week (GUEST), May 6-10, 2019. 

https://international.uni-graz.at/de/personal/int-at-home/iro-days/  

 

Укупан број стипендија: 1 (за категорију стипендије „Training“) 

Трајање стипендије: 7 дана (5 дана + 2 дана за путовање) 

Реализација мобилности: летњи семестар академске 2018/2019. године 

Трајање конкурса:  10. јануара– 31. јануара 2019. године 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље 

 Копија прве странице пасоша - секнирано 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Мотивационо писмо на енглеском језику  

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

Staff_Mobility_Agreement_Training) 

 Доказ о знању енглеског или немачког језика  

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

на Универзитету у Грацу. 

Рок: четвртак, 31. јануар 2019. године 

https://www.uni-graz.at/en/
https://international.uni-graz.at/de/personal/int-at-home/iro-days/
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_training2018.docx
mailto:outgoing.erasmus@uns.ac.rs


ВАЖНА НАПОМЕНА: 

Сваки кандидат, уз пријаву коју доставља путем мејла координаторима на Универзитету у Новом Саду, обавезно 

мора да уради (у истом року до 31. јануар 2019.) и онлајн пријаву Универзитета у Грацу на платформи: 

https://survey2.uni-graz.at/963511/lang-en  

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Грацу као номинације за 

стипендирану мобилност.  

Универзитет у Грацу одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија намењених 

Универзитету у Новом Саду.  

Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Аустрији: 140 евра, плус трошкови пута у дефинисаном износу од 180 

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 

Контакт на Универзитету у Грацу: mediha.ohranovic@uni-graz.at  

Еразмус код партнерске институције: A GRAZ01 
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