
 

ЕРАЗМУС+  

Кључна акција 1 – кредитна мобилност 
Први позив за стипендирану мобилност особља на  

Академији лепих уметности у Напуљу, Италија 

http://www.abana.it/it/ 

Еразмус код партнера: INAPOLI 06 

 

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље: 

 

 Академије уметности Универзитета у Новом Саду 

0213 – Аrts 

Право учешћа на конкурсу имају асистенти, сарадници у свим звањима, доценти, ванредни и редовни професори  
са департмана ликовних уметности који су запослени на Академији уметности у Новом Саду као и ненаставно 
особље, а приликом избора комисија посебно узима у обзир: 

1. добро познавање енглеског језика; 

2. разноврсност области из којих долазе кандидати; 

3. најмање један од одабраних учесника треба да припреми презентацију Академије уметности, студију 
случаја или презентацију истраживачког пројекта. 

Број стипендија: 7 од чега је 5 за наставно и 2 за ненаставно особље 

Место студијског боравка: Кастеламаре ди Стабија – Напуљ (Castellamare di Stabia – Napoli), Италија 

Трајање конкурса: 29. јануар – 25. фебруар 2019. 

Реализација мобилности: од 16-29. јуна 2019. године (у договору са партнером) 

Трајање стипендије: 14 дана 

Програм боравка обухвата серију предавања, радионица и студијских посета културним и уметничким 

знаменитостима регије Кампанија. 

Пратећи програм: групне посете Археолошком музеју у Напуљу, Националном музеју Каподимонте, као и 

археолошком локалитету Помпеји 

Еразмус плус у потпуности покрива трошкове смештаја и исхране (14 ноћења; једнокреветна соба; пун 

пансион) у кампусу Vesuvian Institute http://www.vesuvianinstitute.it Обезбеђен је и трансфер у локалу (од/до 

аеродрома, од/до Напуља до Кастелмаре ди Стабија и групна посете). 

и 

Трошкове повратне авио карте на релацији Београд-Напуљ-Београд у износу од 275 евра. 

ДНЕВНИЦЕ ЗА УЧЕСНИКЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ ПОШТО СУ СВИ ТРОШКОВИ ПОКРИВЕНИ 

Документација за пријаву кандидата: 

http://www.abana.it/it/
http://www.vesuvianinstitute.it/


 Пријавни Еразмус+ формулар за особље  

 Копија прве странице пасоша 

 Потврда о запослењу 

 Биографија кандидата на енглеском језику  

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

Staff_Mobility_Agreement_Training за ненаставно особље 

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

Staff_Mobility_Agreement_Tеaching за наставно особље 

 Доказ о знању страног језика: енглески је обавезан (најнижи ниво је B2); италијански је предност. 

Пријаве се достављају путем мејла: akademijaumetnostinovisad@gmail.com са напоменом Пријава за Еразмус+ 

мобилност на Академији лепих уметности у Напуљу 

Рок: понедељак, 25. фебруар 2019. године 

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

институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Академији лепих уметности у Напуљу као 

номинације за стипендирану мобилност које припрема комисија Академије уметности у Новом Саду. 

Академија лепих уметности из Напуља одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија 

намењених Академији уметности  у Новом Саду и евалуацији номинованих кандидата. 

Трошак обавезног путног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у 
оквиру програма Еразмус+ и представља лични трошак одабраних кандидата 
 

Подршка: 

Служба за маркетинг, организацију и међународну сарадњу АУНС-а: akademijaumetnostinovisad@gmail.com  

Контакт особа на АУНС: Петар Бурсаћ, Еразмус плус административни координатор  

http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/KA1_2016_Prijavni_formular_osoblje.doc
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_training.docx
http://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/erasmusplus/Staff_Mobility_Agreement_teaching2018.docx
mailto:akademijaumetnostinovisad@gmail.com
mailto:akademijaumetnostinovisad@gmail.com

