
 

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Други позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету Св. Ћирило и Методије у Трнави, Словачка   

Конкурс је отворен за наставно особље Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за 
области:  
0232 Literature and Linguistics, 022 Humanities, 031 Social behavioural sciences, 0110 Education и 
0222 History and Archaeology.        

Трајање конкурса: 25. јануар – 3. фебруар 2019. 

Документација за пријаву кандидата се предаје на српском језику осим ако није 
другачије назначено*: 

 Пријавни формулар за Еразмус+ (преузети модел документа) – на енглеском језику; 
 Копија прве странице пасоша – скениран документ; 
 Биографија кандидата (која укључује адресу, контакт телефон и мејл) – на енглеском 

језику. Препорука: користити Europass модел.  
 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата у виду 

(пред)позивног писма; 
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском 

језику се попуњава Staff Mobility Agreement Teaching - преузети модел документа).  
 Доказ о познавању словачког или енглеског језика на нивоу Б2 у складу са европским 

референтним оквиром. 

Пријаве се достављају на мејл erasmus@ff.uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ 
(Трнава) - staff. Пропратну документацију слати у виду прилога, а не у тексту мејла. 

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране Еразмус+ координатора на Филозофском факултету, биће достављене партнерском 
универзитету као номинације за стипендирану мобилност. Партнерски универзитет одлучује о 
коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  

Трајање мобилности: 9 дана у летњем семестру школске 2018/2019. године.   

Стипeндиja oбухвaтa путнe трoшкoвe и дневнице, у склaду сa прoписимa Eврoпскe 
кoмисиje. Стипeндиjу исплaћуje пaртнeрски унивeрзитeт. Трошак обавезног здравственог 
осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+. 

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: erasmus@ff.uns.ac.rs 

Страница Универзитета Св. Ћирило и Методије у Трнави: https://www.ucm.sk/en/students 

Еразмус код: SK TRNAVA02 

Контакт на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Трнави: miloslav.spotak@ucm.sk, 

erasmus@ucm.sk 

 

                                                           
*
 Уколико буде било неопходно, кандидати ће бити накнадно контактирани да доставе документе на страном језику.  
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