ИЗ ПРАВИЛНИКА О УЧЕШЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ЕРАЗМУС +
ПРОЈЕКТИМА МОБИЛНОСТИ
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ОДЛАЗНИХ УЧЕСНИКА МОБИЛНОСТИ
ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЕРАЗМУС+ ЈАВНИ ПОЗИВ

Критеријуми за бодовање одлазних студената
Члан 16
Критеријуми за бодовање одлазних студената су следећи:
- предлог уговора о учењу (компатибилност студијских програма)
- познавање страног језика на којем се одвија мобилност
- просечна оцена студента
- претходно коришћење Еразмус+ стипендија
- учешће у међународним активностима
- мотивација
Предлог уговора о учењу (компатибилност студијских програма)
Члан 17
Универзитет утврђује да ли је студент доставио предлог уговора о учењу који садржи
минимални број ЕСПБ бодова у односу на трајање мобилности, у складу са правилником
Универзитета који регулише мобилност студената и академско признавање мобилности и
правилницима чланица Универзитета о академском признавању.
Бодовање критеријума предлога уговора о учењу врши се на следећи начин:
Број бодова
Број изабраних бодова је мањи од половине броја могућих признатих
бодова
Образложење:
2
Уговор о учењу садржи одговарајући број ЕСПБ бодова, али одабрани
предмети не воде, по повратку са мобилности, ка академском признавању
(замени), већ у највећој мери ка признавању положених предмета у склопу
додатка дипломи (додатним бодовима).
Број изабраних бодова је половина броја могућих признатих бодова
Образложење:
Уговор о учењу садржи одговарајући број ЕСПБ бодова, као и одабир
4
предмета који по повратку са мобилности воде ка делимичном академском
признавању (замени).
Број изабраних бодова је већи од половине броја могућих признатих бодова.
6
Образложење:

Уговор о учењу садржи одговарајући број ЕСПБ бодова, као и одабир
предмета који по повратку са мобилности воде ка адекватном академском
признавању (замени).
Број изабраних бодова је једнак броју могућих признатих бодова
Образложење:
Уговор о учењу садржи одговарајући број ЕСПБ, као и одабир предмета
који по повратку са мобилности воде ка потпуном академском признавању
(замени).

8

Познавање страног језика на којем се одвија мобилност
Члан 18
Универзитет утврђује да ли је студент доставио доказ о познавању страног језика на којем
се изводи студијски програм, односно предмети предвиђени Еразмус+ уговором о учењу.
Бодовање критеријума познавања страног језика врши се на следећи начин:
Број бодова
Потврда без јасне назнаке нивоа познавања страног језика
1
А1-А2
1
Б1
2
Б2
3
Ц1
4
Ц2
5
Уколико бодовани страни језик није енглески језик, кандидат треба обавезно да достави и
доказ о познавању енглеског језика.
Као одговарајући доказ о познавању страног језика прихватају се међународно признати
испити, сертификати акредитованих школа за стране језике, сертификат Центра за језике
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и потврда о положеном испиту страног језика
у току студирања.
Просечна оцена студента
Члан 19
Просечна оцена студента рачуна се на основу положених испита на свим нивоима студија.
Бодовање критеријума просечне оцене студента основних студија (чија се мобилност
реализује након 1. године студија), мастер, магистарских и докторских студија врши се на следећи
начин:
Просек
Број бодова
6,00 – 6,49
2
6,50 – 6,99
4
7,00 – 7, 99
6
8,00 – 8,99
8
9,00 – 10,00
10

Претходно коришћење Еразмус+ стипендија
Члан 20
Бодовање критеријума претходног коришћења Еразмус+ стипендија (од почетка учешћа
Универзитета у програму Еразмус+) се врши на следећи начин:
Број бодова
Студент је користио Еразмус+ стипендију на истом нивоу студија
0
Студент је користио Еразмус+ стипендију на другом нивоу студија
1
Студент није користио Еразмус+ стипендију у току студирања
2
Учешће у међународним активностима
Члан 21
Критеријум учешћа у међународним активностима обухвата следеће:
- Награда на међународном такмичењу
- Излагање на међународној конференцији
- Учешће у међународном пројекту на Универзитету
Да би међународне активности из претходног става могле бити бодоване, осим што су
наведене у биографији студента, за исте се морају се доставити одговарајући докази (нпр.
сертификат, потврда и сл.)
Бодовање критеријума учешћа у међународним активностима врши се на следећи начин:
Број бодова
Студент није учествовао у међународним активностима
0
Студент је учествовао у међународним активностима
2
На бодове за критеријум учешћа у међународним активностима уноси се додатни бод,
уколико кандидат наведе у биографији и достави одговарајући доказ (нпр. сертификат, потврда и
сл.) за:
Број бодова
Учешће студента у Еразмус студентској мрежи ЕСН (студент-домаћин или
1
члан мреже)
Мотивација

начин:

Члан 22
Бодовање критеријума мотивације (на основу мотивационог писма) врши се на следећи

Мотивационо писмо има генерички карактер и нема убедљиву
аргументацију за студирање на универзитету-домаћину у склопу Еразмус+
Мотивационо писмо има убедљиву аргументацију за студирање на
универзитету-домаћину у склопу Еразмус+

Број бодова
0
1

Мотивационо писмо има убедљиву аргументацију за студирање на
универзитету-домаћину у склопу Еразмус+ и показује свест кандидата о
2
ширим импликацијама личне Еразмус+ мобилности на матичном
универзитету по повратку са размене
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова, предност се даје кандидату
са вишом просечном оценом.
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова и истом просечном оценом,
предност се даје кандидату са вишим нивоом знања страног језика
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова, истом просечном оценом
и идентичним нивоом знања страног језика, предност се даје кандидату који је користио мањи број
Еразмус+ мобилности.

Критеријуми за бодовање наставног особља
Члан 23
Критеријуми за бодовање наставног особља Универзитета су:
- познавање страног језика на ком се одвија мобилност
- адекватност и конкретност плана мобилности
- претходно коришћење Еразмус+ стипендија
- улога кандидата у успостављању сарадње са страним универзитетом-домаћином
- учешће у процесу интернационализације.
Познавање страног језика на ком се одвија мобилност
Члан 24
Универзитет утврђује да ли је кандидат доставио доказ о познавању страног језика на којем
се одвија мобилност.
Бодовање критеријума познавања страног језика врши се на следећи начин:
Број бодова
Потврда без јасне назнаке нивоа знања страног језика
1
А1-А2
1
Б1
2
Б2
3
Ц1
4
Ц2
5
Уколико бодовани страни језик није енглески језик, кандидат треба обавезно да достави и
доказ о познавању енглеског језика.
Као одговарајући доказ о познавању страног језика прихватају се међународно признати
испити, сертификати акредитованих школа за стране језике и сертификат Центра за језике
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
Професор страног језика на нивоу универзитетског образовања (за језик на којем се одвија
мобилност), као доказ доставља диплому професора страног језика, која се вреднује као највиши

ниво језичких компентенција напредни = Ц2, по Заједничком европском референтном оквиру за
језике.
Изворни говорник страног језика (за језик на којем се одваја мобилност) доставља личну
изјаву и другу релевантну документацију, која се вреднује као највиши ниво компентенција
напредни = Ц2, по Заједничком европском референтном оквиру за језике.
Сертификат за ниво језичких компетенција напредни= Ц1, по Заједничком европском
референтном оквиру за језике, се бодује као Ц1 уколико кандидат задовољава и докаже једну или
више ставки:
- завршен било који степен универзитетског образовања на датом језику;
- реализован студијски боравак или мобилност у трајању од најмање једног семестра на датом
језику.
Адекватност и конкретност плана мобилности
Члан 25
Бодовање критеријума адекватности и конкретности плана мобилности (на основу
предпозивног писма и/или плана мобилности) се врши на следећи начин:
Адекватност плана мобилности
Број бодова
Кандидат планира мобилност у оквиру области која се разликује од
његовог/њеног научног поља и не постоји јасна веза између мобилности и
0
унапређења његовог/њеног рада на Универзитету
Кандидат планира мобилност у оквиру области која се разликује од
његовог/њеног научног поља, али постоји образложена веза између
2
мобилности и унапређења његовог/њеног рада на Унивезитету
Кандидат планира мобилност у оквиру свог научног поља и постоји
директна веза између мобилности и унапређења његовог/њеног рада на
4
Универзитету
Конкретност плана мобилности
Број бодова
План мобилности не садржи јасно прецизиране активности држања
0
наставе и/или усавршавања у току мобилности (генерички)
План мобилности садржи јасно прецизиране активности држања наставе
и/или усавршавања у току мобилности, али не показује шире импликације
2
индивидуалне мобилности на матичну институцију по повратку
План мобилности садржи јасно прецизиране активности држања наставе
и/или усавршавања у току мобилности, и показује шире импликације
индивидуалне мобилности на матичну институцију, односно одрживост
4
сарадње кроз конкретне активности након повратка на матичну
институцију

Претходно коришћење Еразмус+ стипендија

начин:

Члан 26
Бодовање критеријума претходног коришћења Еразмус+ стипендија врши се на следећи

Запослени је користио Еразмус+ стипендију 7 и више пута
Запослени је користио Еразмус+ стипендију 4-6 пута
Запослени је користио Еразмус+ стипендију 1-3 пута
Запослени није користио Еразмус+ стипендију

Број бодова
0
1
2
3

Улога кандидата у успостављању сарадње са страним универзитетом-домаћином
Члан 27
Бодовање критеријума улоге кандидата у успостављању сарадње са страним универзитетомдомаћином (на основу доказа који доставља кандидат у форми потврде, сертификата и сл.) врши се
на следећи начин:
Број бодова
Кандидат није иницирао мобилност са страним универзитетом нити
0
учествује у широј међународној сарадњи са страним универзитетом
Кандидат није иницирао мобилност са страним универзитетом, али
учествује у широј међународној сарадњи са страним универзитетом (нпр.
2
међународни пројекти, публикације, програми размене)
Кандидат је иницирао мобилност са страним универзитетом, али није
претходно учествовао у широј међународној сарадњи са страним
2
универзитетом
Кандидат је иницирао мобилност са страним универзитетом и учествује у
широј међународној сарадњи са страним универзитетом (нпр. међународни
4
пројекти, публикације, програми размене) – постоји учешће у стратешкој
сарадњи
Учешће у процесу интернационализације
Члан 28
Критеријум учешћа у процесу интернационализације обухвата следеће типове активности:
- држање наставе на страном језику (менторске или редовне) долазним студентима на
Универзитету који долазе преко програма мобилности и/или на целокупне студије Универзитета
- домаћин (host professor) страном професору на Универзитету (Еразмус+ и други програми)
- учешће у међународним пројектима на Универзитету (Еразмус+, Хоризонт 2020, ИПА, и
сл.).
Да би активности из претходног става могле бити бодоване, осим што су наведене у
биографији кандидата, за исте се морају доставити одговарајући докази (нпр. сертификат, потврда
и сл.).

Бодовање критеријума учешћа у процесу интернационализације врши се на следећи начин:
Број бодова
Запослени није учествовао ни у једном типу активности
0
Запослени је учествовао у једном типу активности
3
Запослени је учествовао у два типа активности
5
Запослени је учествовао у сва три типа активности
8
На бодове за критеријум учешћа у процесу интернационализације уносе се додатни бодови,
уколико кандидат наведе у биографији и достави одговарајући доказ (нпр. сертификат, потврда и
сл.) за:
- понуђен предмет/предмете у Каталогу курсева Универзитета за долазне студенте у текућој
школској години,
- учешће у едукацијама за држање наставе на страном језику,
на следећи начин:
Број бодова
Кандидат нуди предмет/предмете у Каталогу курсева за долазне студенте на
1
Универзитету у текућој школској години
Кандидат се едуковао за држање наставе на енглеском или другом страном
1
језику
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова, предност се даје кандидату
са већим бројем бодова добијеним за критеријум према следећем редоследу:
- адекватност и конкретност плана мобилности
- учешће у процесу интернационализације
- улога кандидата у успостављању сарадње са страним универзитетом-домаћином
- претходно коришћење Еразмус+ стипендија
- познавање страног језика на ком се одвија мобилност.

Критеријуми за бодовање ненаставног особља
Члан 29
Критеријуми за бодовање ненаставног особља Универзитета су следећи:
- познавање страног језика на ком се одвија мобилност
- адекватност и конкретност плана мобилности
- улога кандидата у сарадњи са страним универзитетом-домаћином
- претходно коришћење Еразмус+ стипендија
- учешће у процесу интернационализације
- мотивација
Познавање страног језика на ком се одвија мобилност
Члан 30
Универзитет утврђује да ли је кандидат доставио доказ о познавању страног језика на којем
се одвија планирана Еразмус+ мобилност, односно да ли кандидат познаје страни језик на којем се
реализује Еразмус+ усавршавање.

Бодовање критеријума познавања страног језика врши се на следећи начин:
Број бодова
Потврда без јасне назнаке нивоа знања страног језика
1
А1-А2
1
Б1
2
Б2
3
Ц1
4
Ц2
5
Уколико бодовани страни језик није енглески језик, кандидат треба обавезно да достави и
доказ о знању енглеског језика.
Као одговарајући доказ о познавању страног језика прихватају се међународно признати
испити, сертификати акредитованих школа за стране језике и сертификат Центра за језике
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
Изворни говорник страног језика (за језик на којем се одваја мобилност) доставља личну
изјаву и другу релевантну документацију, која се вреднује као највиши ниво компентенција
напредни = Ц2, по Заједничком европском референтном оквиру за језике.
Сертификат за ниво језичких компетенција напредни= Ц1, по Заједничком европском
референтном оквиру за језике, се бодује као Ц1 уколико кандидат задовољава и докаже једну или
више ставки:
- завршен било који степен универзитетског образовања на датом језику;
- реализован студијски боравак или мобилност у трајању од најмање једног семестра на
датом језику.
Адекватност, конкретност и тип плана мобилности
Члан 31
Бодовање критеријума адекватности и конкретности плана мобилности (на основу
предпозивног писма и/или плана мобилности) се врши на следећи начин:
Адекватност плана мобилности
Број бодова
Кандидат планира мобилност у оквиру области која се разликује од
његовог/њеног професионалног поља и не постоји веза између мобилности
0
и унапређења професионалног рада на Универзитету
Кандидат планира мобилност у оквиру области која се разликује од
његовог/њеног професионалног поља, али постоји образложена веза између
2
мобилности и унапређења професионалног рада на Универзитету
Кандидат планира мобилност у оквиру свог професионалног поља и постоји
директна веза између мобилности и унапређења професионалног рада на
4
Универзитету
Конкретност плана мобилности
Број бодова
План мобилности не садржи јасно прецизиране активности усавршавања у
0
току мобилности (генерички)

План мобилности садржи јасно прецизиране активности усавршавања у
току мобилности, али не показује шире импликације индивидуалне
мобилности на матичну институцију по повратку
План мобилности садржи јасно прецизиране активности усавршавања у
току мобилности, и показује шире импликације индивидуалне мобилности
на матичну институцију, односно одрживост сарадње кроз конкретне
активности након повратка на матичну институцију

2

4

Тип плана мобилности
Број бодова
Тип планиране мобилности - мобилност за учешће у STAFF WEEK-у, који
1
подразумева исти програм рада за све учеснике STAFF WEEK-а
Тип планиране мобилности - мобилност у оквиру службе страног
2
универзитета – индивидуални програм усавршавања
Тип планиране мобилности - мобилност у оквиру сродне службе страног
3
универзитета JOB-SHADOWING – индивидуални програм усавршавања
Улога кандидата у сарадњи са страним универзитетом-домаћином
Члан 32
Бодовање критеријума улоге кандидата у сарадњи са страним универзитетом-домаћином (на
основу доказа који доставља кандидат у форми потврде, сертификата и сл.) се врши на следећи
начин:
Број бодова
Кандидат није иницирао мобилност са страним универзитетом нити
0
учествује у широј међународној сарадњи са страним универзитетом
Кандидат није иницирао мобилност са страним универзитетом, али
учествује у широј међународној сарадњи са страним универзитетом (нпр.
међународни пројекти, билатерална сарадња, програми размене или
2
посредно учествује у пословима подршке и праћења међународне сарадње
обављајући нпр. правне, финансијске или друге стручно-административне
послове)
Кандидат је иницирао мобилност са страним универзитетом, али није
претходно учествовао у широј међународној сарадњи са страним
2
универзитетом
Кандидат је иницирао мобилност са страним универзитетом (нпр. преписка
мејлом, дописи) и учествује у широј међународној сарадњи са страним
4
универзитетом (нпр. међународни пројекти, билатерална сарадња,
програми размене) – постоји учешће у стратешкој сарадњи

Претходно коришћење Еразмус+ стипендија

начин:

Члан 33
Бодовање критеријума претходног коришћења Еразмус+ стипендија се врши на следећи

Кандидат је користио Еразмус+ стипендију 7 и више пута
Кандидат је користио Еразмус+ стипендију 4-6 пута
Кандидат је користио Еразмус+ стипендију 1-3 пута
Кандидат није користио Еразмус+ стипендију

Број бодова
0
1
2
3

Учешће у процесу интернационализације
Члан 34
У оквиру критеријума учешћа у процесу интернационализације вреднују су следеће
активности:
- пружање административне подршке учесницима мобилности
- административни домаћин (Administrative host) мобилности сараднику из реда ненаставног
особља са партнерског универзитета из иностранства, у оквиру службе/канцеларије у којој је
запослен на Универзитету
- учешће у међународним пројектима на Универзитету (Еразмус+, Хоризонт, ИПА и сл.)
Бодовање активности пружања административне подршке учесницима мобилности (одлазне
и/или долазне) се врши на следећи начин:
Број бодова
Кандидат не пружа/није пружао административну подршку учесницима
0
мобилности (долазним и/или одлазним студентима и особљу)
Кандидат пружа/пружао је административну подршку учесницима
2
мобилности (долазним и/или одлазним студентима и особљу)
Бодовање активности да ли је административни домаћин (Administrative host) мобилности
сараднику из реда ненаставног особља са партнерског универзитета из иностранства, у оквиру
службе/канцеларије у којој је запослен на Универзитету се врши на следећи начин:
Број бодова
Кандидат није био административни домаћин мобилности
0
Кандидат је био административни домаћин мобилности
2
Бодовање активности учешћа у међународним пројектима на Универзитету (Еразмус+,
Хоризонт 2020, ИПА и сл.) врши се на следећи начин:
Број бодова
Кандидат не учествује/није учествовао у међународним пројектима на
0
Универзитету
Кандидат учествује/учествовао је у међународним пројектима на
1
Универзитету

Мотивација

начин:

Члан 35
Бодовање критеријума мотивације (на основу мотивационог писма) се врши на следећи

Број бодова
Мотивационо писмо има генерички карактер и нема убедљиву
аргументацију за усавршавање на универзитету-домаћину у склопу
0
Еразмус+
Мотивационо писмо има убедљиву аргументацију за усавршавање на
1
универзитету-домаћину у склопу Еразмус+
Мотивационо писмо има убедљиву аргументацију за усавршавање на
универзитету-домаћину у склопу Еразмус+ и показује свест кандидата о
2
ширим импликацијама личне Еразмус+ мобилности на матичном
универзитету по повратку са размене
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова, предност се даје кандидату
са вишим новоом знања страног језика.
У случају да постоје кандидати са истим укупним бројем бодова и идентичним нивоом
знања страног језика, предност се даје кандидату који је користио мањи број Еразмус+ мобилности.

