
 

ЕРАЗМУС+  
Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност наставног особља на 

Варшавском универзитету за бионауке  

 
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - WULS 

http://www.sggw.pl/en/  

Еразмус плус код: PL WARSZAW05 

 
Конкурс је отворен за наставно особље (staff for teaching) Природно-математичког 
факултета, Департмана за биологију и екологију, за области  
 
- 0511 Biology  

- 0522 Natural environments and wildlife  

- 0712 Environmental protection technology  
 
Број стипендија: 1  
 
Трајање стипендије: 6 дана (5 дана активности + 1 дан за пут)  
Напомена: категорија: Staff for Teaching подразумева најмање 8 часова наставних активности. 
 
Реализација мобилности: у првом ИЛИ другом семестру школске 2019-2020.  године 
(договорити се са домаћинима) 
 
Трајање конкурса: 12 - 23. август 2019.  
 
Документација за пријаву кандидата: 
 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље (преузети модел документа) 

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу (на српском и енглеском језику) 

 Биографија кандидата на енглеском језику (препоручен је Europass модел) 

 Писмени доказ о заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне 
активности) у виду позивног писма  

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

 Мотивационо писмо (маx. 1 страна)  
 

 
Пријаве се достављају искључиво електронским путем на адресу: 
erasmus@pmf.uns.ac.rs   
Сва документа у пријави треба да су скенирана у пдф., а пријава запакована као јединствени 
зип филе са обавезним насловом поруке Пријава за Ерасмус+ мобилност на WУЛС. 
 
РОК: 23. август  2019. године, до 16.00 часова  
 
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од 
стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене WARSAW 
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES као номинације за стипендирану мобилност.  
 

http://www.sggw.pl/en/
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching.docx
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs


WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES одлучује о финалној селекцији кандидата сходно 
броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.  
 
Еразмус+ дневница за особље УНС-а у Варшави, Пољска:  
140 ЕУР плус једнократни трошкови пута од 275 ЕУР.  
Укупна висина стипендиије: 1115 евра.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 
стипендијом у оквиру програма Еразмус+ и кандидати су самостално одговорни да регулишу 
ово питање.   
 
За помоћ се можете обратити Служби за међународну сарадњу: erasmus@pmf.uns.ac.rs   
 
 

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs

