
 

ЕРАЗМУС+  

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

Универзитет у Жешову, Пољска 

 

University of Rzeszów 

(http://ur.edu.pl/) 

 

Еразмус код партнерске институције: PL RZESZOW02 

 

Конкурс је отворен за особље Научног института за прехрамбене технологије (ФИНС) у научном и 

истраживачком звању из области: 

 0721 – Food processing 

 

Број стипендија: 2 стипендије за усавршавање (Training) 

Трајање конкурса: 26. новембар 2018. – 10. децембар 2018. 

Реализација мобилности: школска 2018/2019. година (до 30. априла 2019. године) 

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

 

Документација за пријаву кандидата: 

 Пријавни Еразмус+ 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 у виду позивног писма или имејла у ком је 

заинтересованост експлицитно наведена 

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

Staff_Mobility_Agreement_Training).  

 Доказ о знању енглеског језика (најмање на нивоу B2) 

Пријаве на конкурс се достављају искључиво електронским путем на адресу: erasmus@fins.uns.ac.rs са 

напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност особља на Универзитету Rzeszów. Сва документа у пријави треба 

да су скенирана у .pdf 

Рок за слање пријава: понедељак, 10. децембар 2018. до 16.00 часова 

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране 

институционалних Еразмус+ координатора УНС-а, биће достављене Универзитету у Жешову који одлучује о 

финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду и својим 

институционалним приоритетима. 

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Пољској: дневница од 140 евра плус трошкови пута у износу од 275 

евра 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 

оквиру програма Еразмус+.   

http://ur.edu.pl/
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
mailto:erasmus@fins.uns.ac.rs


Подршка на ФИНС-у: За помоћ приликом аплицирања и административна питања, обратите се на: 

erasmus@fins.uns.ac.rs 

Контакт на партнерској институцији: Lucyna Kustra-Kłeczek - Head of International Relations Office 

(lkustra@ur.edu.pl) или Anna Zając – International Relations Office (dzwz@ur.edu.pl). 
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