
 

ЕРАЗМУС+ 

КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ 

Први позив за стипендирану мобилност особља на 

Универзитету струковних студија у Хајделбергу, Немачка 

Конкурс је отворен за: 

Наставно особље Факултета техничких наука из следећих области: 

 061 Information and communication technologies;  

 071 Engineering and Engineering trades;  

 073 Architecture and Facility management;  

 041 Business and Engineering;  
 

*Важна напомена: Трајање мобилности за наставно особље ће одредити партнериски универзитет у 

договору са професором који буде домаћин наставном особљу са ФТН-а. 

Трајање конкурса: 14. октобар- 20. октобар 2019. године 

Документација за пријаву кандидата (обавезна): 

 Попуњен Еразмус+ пријавни формулар за особље (можете га прузети на следећој страници) 

 Уговор о мобилности (Staff Mobilty Agreement for Teaching) - у моменту пријаве на конкурс 
није потребно обезбедити потпис институције која шаље кандидата, потпис ће бити 
обезбеђен кандидатима који добију одобрење за стипендију.  
 

 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за држање наставе 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику (Препорука: користити Europass модел) 

Пријаве се достављају на: iro.ftn@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на 

Универзитету струковних студија у Хајделбергу, Немачка. (обратити пажњу да документи у 

прилогу пријаве не прелазе лимит од 5МБ) 

РОК: 20. oктобар 2019. у 23.59 часова 

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

стране институционалних Ерасмус+ координатора на матичном факултету/универзитету, биће 

достављене Универзитету струковних студија у Хајделбергу, Немачка, као номинације за 

стипендирану мобилност. Универзитет струковних студија у Хајделбергу одлучује о финалној 

селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду. 

Дневни износ стипендије: 120 евра (*износ зависи од генерације пројекта мобилности; чека се 

потврда партнера да ли је износ дневнице већи) 

Напомена: Након 14-ог дана боравка, дневница се умањује за 30 % 

Стипендију исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог осигурања у току 

трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+. 

Сајт партнерске институције: https://www.hochschule-heidelberg.de/en/homepage/  

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/TEMPLATE_STAFF-MOBILITY-FOR-TEACHING-AGREEMENT-incoming-1.doc
mailto:iro.ftn@uns.ac.rs
https://www.hochschule-heidelberg.de/en/homepage/

