Кључна акција 1 – кредитна мобилност
Позив за стипендирану мобилност особља на
Универзитету у Монпељеу, Француска
Конкурс је отворен за наставно особље Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду у области:
023 језици и књижевност – романистика.
Трајање конкурса: 11. октобар - 24. новембар 2019.
Документација за пријаву кандидата се предаје на српском језику осим ако није другачије
назначено*:
 Пријавни формулар за Еразмус+ (преузети модел документа) – на енглеском језику,
 Копија прве странице пасоша – скениран документ,
 Биографија кандидата (која укључује адресу, контакт телефон и мејл) – на енглеском језику.
Препорука: користити Europass model,
 Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата у виду
(пред)позивног писма,
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се
popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching - преузети модел документа),
 Доказ о знању француског језика на Б2 нивоу у складу са европским референтним оквиром – на
енглеском или француском језику.
Пријаве се достављају на мејл: erasmus@ff.uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ (Монпеље) - staff.
Пропратну документацију слати у виду прилога, а не у тексту мејла.
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране
Еразмус+ координатора на Филозофском факултету, биће достављене партнерском универзитету као
номинације за стипендирану мобилност. Партнерски универзитет одлучује о коначном одабиру
кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.
Трајање мобилности: 7+2 дана пута
Реализација мобилности: до краја 2019. и до јула 2020. године.
Стипeндиja oбухвaтa путнe трoшкoвe и дневнице, у склaду сa прoписимa Eврoпскe кoмисиje.
Стипeндиjу исплaћуje пaртнeрски унивeрзитeт. Tрoшaк oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa у тoку
трajaњa мoбилнoсти ниje пoкривeн стипeндиjoм у oквиру прoгрaмa Eрaзмус+.
Страница Универзитетa у Монпељеу: http://relations-internationales.upv.univ-montp3.fr/mobilitesetudiantes/etudier-a-montpellier-sur-programmes/erasmus-erasmus/
Еразмус код Универзитетa у Монпељеу: F MONTPEL03
КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: erasmus@ff.uns.ac.rs
Контакт на Универзитету у Монпељеу: erasmus-admin@univ-montp3.fr

*

Уколико буде неопходно, са кандидатима ће бити накнадно контактирано да доставе документа на страном језику.

