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

Академији ликовних уметности и дизајна, Братислава, Словачка
у 2018/2019. години

http://www.vsvu.sk/en/
Конкурс је отворен за ненаставно и наставно особље Академије уметности Универзитета у Новом
Саду, Департман ликовних уметности за школску 2018/2019. годину.
Област за наставно особље: 021 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН (0211 аудиовизуелне
технике и продукција у медијима, 0212 модни дизајн, дизајн ентеријера и индустријски дизајн, 0213
ликовне уметности)
ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: 01.10.2018 – 19.10.2018.
БРОЈ СТИПЕНДИЈА: 1 за наставно особље и 1 за ненаставно особље
ЕРАЗМУС КОД: SK BRATISL04
Документација за пријаву кандидата (обавезна):








Биографија кандидата на енглеском језику (користити модел
Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
Пријавни формулар за особље (преузети овде)
Споразум за наставно особље (Staff Agreement for Teaching – преузети овде)
Споразум за ненаставно особље (Staff Agreement for Training – преузети овде)
Потврда о запослењу
Позивно писмо партнерске институције
Копија прве странице пасоша

Пријаве се достављају на имејл: аkademijaumetnostinovisad@gmail.com
са напоменом Пријава за Еразмус + мобилност на Академији ликовних уметности и дизајна,
Братислава
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 19.10.2018. ДO 15.00 ЧАСОВА
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус + координатора и комисије на матичном факултету/универзитету биће
достављене Академији ликовних уметности и дизајна у Братислави као номинације за
стипендирану мобилност. Академија ликовних уметности и дизајна у Братислави одлучује о
коначној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Од одабраних кандидата се очекује да почну мобилност у школској 2018/2019. години.
Трајање мобилности: 5 дана (плус два дана за путовање)
Дневни износ стипендије је 140 евра плус 180 евра за трошак путовања.
Стипeндиjу исплaћуje пaртнeрски унивeрзитeт. Tрoшaк oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa у тoку
трajaњa мoбилнoсти ниje пoкривeн стипeндиjoм у oквиру прoгрaмa Eрaзмус+.
За додатне информације кандидати се могу обратити лично Служби за организацију,
маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду, Ђуре Јакшића 7,
радним данима у периоду од 12.00 до 14.00 часова или путем имејла на
адресу: akademijaumetnostinovisad@gmail.com

