
 
ЕРАСМУС+  

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 
ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ОСОБЉА НА 

Линеус универзитету, Шведска  
 

Linnaeus University  
(http://lnu.se ) 

 
Еразмус код партнерске институције: S VAXJO03 

 
 
Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље Департмана за математику и 
информатику из области 054  Mathematics и за административно особље ПМФ-а. 

 
Укупан број стипендија: 4 (3 из категорије Staff for Teaching - подразумева минимум 8 
наставних часова недељно и 1 из категорије Staff for Training) 
Трајање стипендије: 5 дана + 2 дана путовања 
Реализација стипендије: академска година 2019-2020 
Трајање конкурса: 31. мај  – 16. јун 2019. 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 Training или Staff_Mobility_Agreement_Teaching)  
 

Пријаве на конкурс се достављају искључиво електронским путем на адресу: 

erasmus@pmf.uns.ac.rs    

 

Сва 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 Линеус 

универзитету. 

 

Рок за слање пријава: недеља, 16. јун 2019.  

 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата са ПМФ-а који прођу техничку проверу и 

евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора УНС-а, биће достављене 

Линеус универзитету, који одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија 

намењених Универзитету у Новом Саду.    

 

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Шведској:  
дневница 180 евра плус трошкова пута у износу од 275 евра 
 
Напомена: Линеус универзитет покрива трошкове обавезног здравственог осигурања у току 
трајања мобилности кандидата. Кандидати треба да се информишу путем линка:  
https://www.kammarkollegiet.se/en/insurance-students-and-state-employees/individual-insurance/gif-
group-and-personal-insurance  
 

http://lnu.se/
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
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching2018.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
https://www.kammarkollegiet.se/en/insurance-students-and-state-employees/individual-insurance/gif-group-and-personal-insurance
https://www.kammarkollegiet.se/en/insurance-students-and-state-employees/individual-insurance/gif-group-and-personal-insurance


Подршка на ПМФ-у: 
 
За помоћ приликом аплицирања и административна питања, обратите се на 
erasmus@pmf.uns.ac.rs 
 
Контакт на Линеус  универзитету у Шведској:  
 
Katarina Rönndahl, International coordinator, Faculty of Technology, katarina.ronndahl@lnu.se 
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