
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 

Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Универзитету у Хаену, Шпанија 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index 

 

Конкурс је отворен за: 

Наставно особље Универзитета у Новом Саду у областима које су део академске понуде Универзитета у 

Хаену, Шпанија (наставне активности) и за канцеларије за међународну сарадњу наведених факултета и 

стручне сараднике у Ректорату, који доприносе у свом раду процесу интернационализације, за учешће на 

организованој недељи обуке на тему интернационализације и организације мобилности (усавршавање). 

Број стипендија: 2 стипендије за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева 

минимум 8 сати наставе недељно) и 2 стипендије за усавршавање. 

Трајање конкурса: 6. новембра 2019. – 25. новембра 2019. 

Реализација мобилности: за наставне активности у летњем семестру 2019/2020. године (најкасније до 31. јула 

2020. године); за усавршавање пријаве могу да се доставе искључиво за учешће на Staff Week-у (од 30. марта 

2020. до 3. априла 2020).  

НАПОМЕНА: Стипендије за усавршавање су намењене искључиво сарадницима за међународну сарадњу:   

Факултета техничких наука 

Природно-математичког факултета 

Филозофског факултета 

Економског факултета 

Ректората 

Трајање стипендије: 5 дана, плус 2 дана за пут  

Документација за пријаву кандидата за наставне активности: 

 Пријавни Ерасмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

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

(пред)позивног писма  

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_Prijavni_formular_osoblje2018.doc


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

Staff_Mobility_Agreement_Teaching)  

 Доказ о знању страног језика: енглески је обавезан (најнижи ниво је Б2); шпански је предност. 

Документација за пријаву кандидата за усавршавање (учешће на Staff Week-у – 30.3. – 3.4. 2020.): 

 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

 Образложење, на енглеском језику, о томе на који начин кандидат у свом професионалном раду учествује 

у организацији академске мобилности 

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

Staff_Mobility_Agreement_Training)  

 Доказ о знању страног језика: енглески је обавезан (најнижи ниво је Б2). 

 

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност 

особља на Универзитету у Хаену. 

Рок: понедељак, 25. новембар 2019. године 

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Хаену као номинације за 

стипендирану мобилност.  

Универзитет у Хаену одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету 

у Новом Саду.  

Еразмус+ стипендија за особље у Шпанији: дневница од 160 евра, плус трошкови пута у дефинисаном износу. 

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

 

Подршка: 

Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs  

Ерасмус+ координатори на нивоу факултета: 

http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-

koordinatori-c  

Еразмус код партнера: E JAEN01 

Контакт на Универзитету у Хаену: Anna Chudy achudy@ujaen.es   

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching2018.docx
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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