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

Универзитету у Лихтенштајну, Лихтенштајн

Конкурс је отворен за административно особље Факултета техничких наука и Економског факултета за
стручно усавршавање.
Број стипендија: 1
Трајање конкурса: 9. новембра 2018 – 26. новембра 2018.
Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године
Трајање стипендије: 5 дана + путовање
Документација за пријаву кандидата:
 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 усавршавање) у виду
(пред)позивног писма
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава
Staff_Mobility_Agreement_Training) – напоменути које службе кандидат жели да посети у току усавршавања.


 Доказ о познавању енглеског језика (најнижи очекивани ниво знања страног језика је Б2)
Пријаве се достављају на мејл: outgoing.erasmus@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ мобилност
особља на Универзитету Лихтенштајн у Вадуцу. Пропратну документацију слати у виду прилога. Напомена:
Кандидати са Факултета техничких наука приликом слања пријаве у Cc стављају мејл iro.ftn@uns.ac.rs, док
кандидати са Економског факултета у Cc стављају мејл mеdjunarodna@ef.uns.ac.rs
Рок: понедељак, 26. новембар 2018. године

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+
координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Лихтенштајну као номинације за стипендирану
мобилност. Универзитет у Лихтенштајну одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија
намењених Универзитету у Новом Саду.
Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: дневницу у износу од 180 евра исплаћује партнерски
универзитет – Универзитет у Лихтенштајну, као и трошкове пута у износу који је дефинисан програмом Еразмус+ 275 евра.

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у
оквиру програма Еразмус+.
Подршка:
Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: outgoing.erasmus@uns.ac.rs
Еразмус+ координатори на нивоу факултета:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmuspluskoordinatori-c
Eразмус+ код: LI VADUZ01
Додатне информације о Универзитету у Лихтенштајну: https://www.uni.li/en
Контакт на партнерској институцији: mirjana.schaedler@uni.li

