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

Универзитету у Болоњи, Италија
http://www.unibo.it/en

Конкурс је отворен за наставно особље:


Филозофског факултета

Области:
02 – Arts and Humanities
0223 – Philosophy and ethics
0222 – History and archaeology
0232 – Literature and linguistics (English and Romance Studies)
03 – Social Sciences, Journalism and Information
0321 – Journalism


Пољопривредног факултета

Области:
08 – Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
08 – Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
081 – Agriculture
083 – Forestry
084 – Veterinary
0311 – Economics (Agricultural)
0521 – Environmental Sciences
0715 – Mechanics (Agriculture)


Академије уметности

Област:
02 – Arts and humanities


Економског факултета у Суботици

Области:
0311 – Economics
041 – Business and Administration


Факултета техничких наука

Област:
07 – Engineering, Manufacturing and Construction



Медицинског факултета

Област:
09 – Health and Welfare


Природно-математичког факултета

Области:
051 – Biological and related sciences
0541 – Mathematics
0533 – Physics
052 – Environment
0521 – Environmental Sciences
0531 – Chemistry


Правног факултета

Област:
042 – Law
Напомена:
Уз прибављено позитивно мишљење факултетских Еразмус+ координатора, на конкурс се може
пријавити и наставно особље:
Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
Грађевинског факултета у Суботици
За област:
07 – Engineering, Manufacturing and Construction
Укупан број стипендија: 1 (категорија: Teaching, односно наставне активности)
Трајање стипендије: минимално 5 дана (плус 2 дана за путовање), а максимално 14 дана (у
зависности о предвиђених активности)
Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2018/2019. године узимајући у обзир
академски календар и паузе Универзитета у Болоњи (најкасније до 31. јула 2019. године –
детаљније информације о периоду мобилности налазе се у Основним информацијама о
Универзитету у Болоњи)
Од одабраног кандидата се очекује да мобилност користи за држање наставе (минимум 8 часова
недељно)
Трајање конкурса: 19. фебруара - 23. априла 2017.
Документација за пријаву кандидата:



Пријавни Еразмус+ образац за особље;
Копија прве странице пасоша;



Мотивационо писмо (максимално 1 странa);




Биографија кандидата (која укључује адресу, контакт телефон и имејл);
Списак публикација



(Пред)позивно писмо са Универзитета u Болоњи за Еразмус+ боравак (наставне
активности) са назначеним предлогом датума мобилности;



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



Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво је Б2)

Oпционо:


Доказ о познавању италијанског језика

Напомена: уколико кандидат има слабији социјалнo-економски статус (less advantaged socioeconomic background) потребно је да то документује у својој пријави, јер ће партнерски универзитет
приликом селекције и овај критеријум узети у разматрање.
Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за
Еразмус+ мобилност особља на Универзитету у Болоњи.
Рок: понедељак, 23. април 2017. године, до 16.00 часова
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од
стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у
Болоњи као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Болоњи одлучује о финалној селекцији номинованих кандидата сходно броју
стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Италији: дневница од 140 евра, плус трошкови пута у
износу дефинисаном удаљеношћу дестинације.
Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен
стипендијом у оквиру програма Еразмус+.
Контакт мејл за питања у вези са конкурсом:
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-erazmusplusc/erazmusplus-koordinatori-c
Контакт на Универзитету у Болоњи: diri.area3@unibo.it
Еразмус код партнерске институције: I BOLOGNA01

