
 

Еразмус+  

Кључна акција 1 – мобилност 

Позив за стипендирану мобилност особља на 

Универзитету у Лудвигсбургу, Немачка 

Конкурс је отворен за наставно особље (за област: германистика) и ненаставно особље (за област међународна 
сарадња) Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.  

Трајање конкурса за наставно особље: 5 – 24. новембар 2019. 

Трајање конкурса за ненаставно особље: 5 – 11. новембар 2019. 

Документација за пријаву кандидата се предаје на српском језику осим ако није другачије назначено1: 

 Пријавни Еразмус + формулар за особље на енглеском језику (преузети модел документа); 

 Копија прве странице пасоша; 

 Биографија кандидата на енглеском језику (препорука: користити Europass model); 
 Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава 

Staff Mobility Agreement for Training или Staff Mobility Agreement for Teaching - преузети модел 

документа); 

 Доказ о знању енглеског или немачког језика на нивоу Б2 у складу са европским референтним оквиром. 

 

Пријаве се достављају на мејл erasmus@ff.uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ (Лудвигсбург) - 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: 5 дана + 2 дана за путовање 

Реализација мобилности за наставно особље: до јуна 2020. 

Реализација мобилности за ненаставно особље: 17 – 21. фебруар 2020. 

 

Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице, у складу са прописима Европске комисије. Стипендију 
исплаћује партнерски универзитет. Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није 
покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.  

Стрaницa Унивeрзитeтa у Лудвигсбургу: https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html 
КOНTAКT мejл зa питaњa у вeзи сa кoнкурсoм: erasmus@ff.uns.ac.rs 
Eрaзмус кoд Унивeрзитeтa у Лудвигсбургу: D LUDWIGB01 
Eрaзмус кoд Унивeрзитeтa у Новом Саду: RS NOVI SAD02 
Кoнтaкт Унивeрзитeтa у Лудвигсбургу: international@ph-ludwigsburg.de 
 

                                                           
1
 Уколико буде био неопходно, кандидати ће бити накнадно контактирани да доставе документе на страном језику.  
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