
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету Обуда у Будимпешти, Мађарска 

 

Конкурс је отворен за особље Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину: 

Област: Textile industry and design 

 

Број стипендија: 2 стипендије за усавршавање (Training)  

Трајање стипендије: 5 дана плус путовање (5+2) 

Реализација мобилности: у летњем семестру 2018/2019. године (најкасније до 31. јула 2019. године) 

Трајање конкурса: 05. април 2019. – 9. априла 2019. 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  
 Копија прве странице пасоша 
 Потврда о запослењу 
 Биографија кандидата на енглеском језику  
 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (усавршавање) у виду 

(пред)позивног писма или комуникације мејлом. 
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава 

Staff_Mobility_Agreement_Training). Потребно је да уговор о мобилности буде потписан од стране 

кандидата и одговорне особе на матичном факултету у фази пријаве. 

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

Искључиво ће бити разматране потпуне пријаве, квалификованих кандидата, достављене у току конкурсног рока. 

Пријаве се достављају на мејл: visnjamihajlovic@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 
особља на Универзитети Обуда у Будипмешти  

Рок: уторак, 9. април 2019. године  

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене партнерском универзитету као номинације 
за стипендирану мобилност.  

Партнерски универзитет одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју стипендија 
намењених Универзитету у Новом Саду и својом стратегијом интернационализације. 

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневницу у износу од 140 евра и путни трошкови у 

дефинисаном износу. 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 
оквиру програма Еразмус +. 

Контакт мејл за питања у вези са конкурсом: visnjamihajlovic@uns.ac.rs 

Контакт на Универзитету Обуда у Будимпешти: Virágh Tibor, viragh.tibor@rkk.uni-obuda.hu  

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
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