
 

ЕРАЗМУС+ 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

ПРВИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ОСОБЉА НА  

ПОЛИТЕХНИЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У МАДРИДУ, ШПАНИЈА 

 

ЕРАЗМУС КОД: E MADRID05  

Наставно особље Факултета техничких наука УНС-а из следећих области: 

 071 – Engineering and Engineering Trades 

Важна напомена: 

 Конкурс се односи на фиксне датуме одласка од 17/06 до 21/06/2019. ради учешћа 

на International Staff Week-u. 

 Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су активни учесници Еразмус+ 

Програма мобилности: у виду држања наставе, Еразмус+ рrограмски kоординатори 

као и контакт особе у раду са студентима. 

 Партнерски универзитет обљављује позив за целу Србију тако да ће све пријаве 

бити прослеђене Политехничком универзитету како би они направили финалну 

селекцију. 

 Мобилност за наставно особље траје 7 дана (5 радних дана + 2 дана за путовање). 

 

Трајање конкурса: 21. маја 2019. –28. маја 2019. године 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Потврда о запослењу 

 Уговор о мобилности(Преузми формулар)  за наставно особље (на енглеском 

језику). 

 Биографија кандидата на енглеском језику 

 Копија путне исправе – пасоша (прва страница) 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за особље (Преузми формулар) 

Документација за пријаву кандидата (није обавезна): 

 Писмо препоруке са матичног факултета 

Пријаве се достављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус + 

Политехнички универзитет (обратити пажњу да документи у прилогу пријаве не прелазе 

лимит од 5МБ). 

РОК: 28. мај 2019. у 23.59 часова 

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/iro.ftn@uns.ac.rs


Након завршетка конкурса, апликације кандидата које прођу техничку проверу и 

евалуацију од стране институционалних Ерасмус+ координатора на матичном 

Факултету/Универзитету, биће достављене партнерском универзитету као номинације за 

стипендирану мобилност. Партнерски универзитет одлучује о финалној селекцији 

кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

Више информација о партнерском универзитету можете пронаћи овде. 

Месечни износ стипендије: 120 евра по дану, плус путни трошкови. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус +. 

 

http://studyinenglish.polsl.pl/Pages/Welcome.aspx

