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

Универзитету у Хајделбергу, Немачка
https://www.uni-heidelberg.de/index_e.html
Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље Универзитета у Новом Саду у областима које су део
академске понуде Универзитета у Хајделбергу или адекватних стручних служби партнерског универзитета.
Трајање конкурса: 21. марта 2019. – 11. априла 2019. године
Број мобилности: 1 стипендија за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева
минимум 8 сати наставе недељно) или за усавршавање (Training)
Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 дана за путовање)
Реализација: зимски или летњи семестар школске 2019/2020. године
Документација за пријаву кандидата (обавезна):


Пријавни Еразмус+ формулар за особље



Копија прве странице пасоша



Потврда о запослењу



Биографија кандидата на енглеском језику



Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (за наставне активности или за
усавршавање) у виду (пред)позивног писма (може и преписка имејлом)



Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава
Staff_Mobility_Agreement_Teaching или Staff_Mobility_Agreement_Training у зависности од категорије
мобилности особља)



Сагласност са матичне институције за реализацију мобилности - на енглеском језику



Доказ о знању енглеског језика; уколико кандидат поседује доказ знања немачког језика, потребно је да и
њега приложи у пријави.

Пријаве се достављају путем мејла: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност
особља на Универзитету у Xaјделбергу.
РОК: четвртак, 11. април 2019. године
Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране
институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Хајделбергу као
номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Хaјделбергу одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених
Универзитету у Новом Саду и својим стратешким циљевима у склопу интернационализације.

Еразмус+ стипендија за особље УНС-а у Немачкој: дневница од 160 евра за животне трошкове и рефундација
путних трошкова у износу утврђеном по удаљености
Трошак обавезног здравстваног 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-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Еразмус код партнерске институције: D HEIDELB01
Контакт на Универзитету у Хајделбергу: гђа Katharina Reinhardt, katharina.reinhardt@zuv.uni-heidelberg.de

