УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Јавни позив
за мобилност наставног и ненаставног особља
у сврху извођења наставе и похађања обуке
у оквиру програма Еразмус+ КА103
пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

19. јануар – 19. фебруар 2021.
1.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У ком периоду се
може реализовати
мобилност?
Колико траје
мобилност?
Сврха мобилности

- Пролећни семестар 2020/21.
- Јесењи семестар 2021/2022.

Ко може да се
пријави?

- наставно особље које је по основу уговора о раду запослено на факултетима

5 радних дана (и 2 дана пута)
- извођење наставе
- похађање обуке

у саставу Универзитета уметности
- ненаставно особље које је по основу уговора о раду запослено у Ректорату
и на факултетима у саставу Универзитета уметности

Предуслови

Општи предуслов за мобилност запослених је знање страног језика на нивоу
најмање Б2.
Код мобилности у сврху извођења наставе, предуслов је да наставник у
Каталогу предмета нуди бар један свој предмет страним студентима.

Рок за пријављивање

петак 19. фебруар 2021.

2. ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ ОСТВАРИТИ МОБИЛНОСТ
*информације су
дате за сваку
појединачну
партнерску
институцију

*

Универзитет за музику и извођачке уметности у Грацу – Universität für

*

Универзитет за музику и извођачке уметности – Universität für Musik und

*

Музичка академија Франц Лист – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

*

Академија ликовних уметности у Маћерати – Accademia di Belle Arti

*

Академија уметности и дизајна у Вроцлаву – Akademia Sztuk Pięknych im.

*

Јан Матејко академија ликовних уметности – Akademia Sztuk Pięknych w

*

Академија ликовних уметности у Дрездену – Hochschule für Bildende

*

Универзитет у Загребу – Sveučilište u Zagrebu

*

Универзитет у Љубљани – Univerza v Ljubljani

*

Универзитет примењених уметности у Бечу – Universität für angewandte

*

Андалузијска висока школа за уметност и дизајн у Гранади – Escuela

*

Академија примењених уметности у Паризу – Ecole Nationale Supérieure

*

Академија за уметност и дизајн Pau Gargallo – Escola d’Art i Superior de
Disseny Pau Gargallo, Барселона

Musik und darstellende Kunst Graz
darstellende Kunst Wien

Macerata

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Krakowie im. Jana Matejki
Künste Dresden

Kunst Vienna

Superior de Arte y Diseño de Andalucía
des Arts Décoratifs

3. ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИЈА
Шта је покривено
стипендијом?

- трошкови боравка
- трошкови пута

Покривање трошкова - 180 € дневно - за мобилност у Данској, Финској, Исланду, Ирској,
боравка
Луксембургу, Шведској, Лихтенштајну, Норвешкој
- 160 € дневно - за мобилност у Аустрији, Белгији, Немачкој, Француској,
Италији, Грчкој, Шпанији, Кипру, Холандији, Малти, Португалу
- 140 € дневно - за мобилност у Бугарској, Хрватској, Чешкој, Естонији,
Летонији, Литванији, Мађарској, Пољској, Румунији, Словачкој, Словенији,
Северној Македонији и Турској

Покривање путних
трошков

Зависно од удаљености места одредишта - које се рачуна
према калкулатору раздаљине Европске комисије - путни трошкови се
рефундирају у паушалним износима:
- 180 € за растојање 00-499км
- 275 € за растојање 500-1.999км
- 360 € за растојање 2.000-2.999км

Шта није покривено
стипендијом?

здравствено осигурање: учесници самостално сносе трошак обавезног
здравственог осигурања током трајања мобилности

Могућност
пријављивања за
додатна средства

особе са инвалидитетом могу да остваре право на рефундацију
прихватљивих трошкова насталих током периода мобилности - услове за
пријављивање прочитајте овде.

4. ПРИЈАЉИВАЊЕ
Документа за
пријављивање

1. Формулар за пријављивање запослених (Stаff Application Form)
2. Уговор о мобилности у сврху извођења наставе (Mobility Agreement for
Teaching) или Уговор о мобилности у сврху похађања обуке (Mobility
Agreement for Training)
3. Скенирана прва страна пасоша

Начин предаје
докумената

Пријава се предаје координатору за мобилност матичног факултета
електронским путем у PDF формату, најкасније до петка 19. фебруара 2021.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

4. СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
Критеријуми селекције

Избор кандидата за мобилност у сврху држања наставе или похађања обуке
врши се у складу са утврђеним Критеријумима селекције кандидата за
учешће у мобилности Еразмус+ програма Универзитета уметности.

Селекција на нивоу
факултета

Матични факултет ће сачинити ранг листу кандидата који су одговорили
пропозицијама јавног позива и (уз документа рангираних кандидата)
доставити Ректорату у електронској форми на erasmus@arts.bg.ac.rs,
најкасније до среде 24. фебруара 2020.

Селекција и
одлучивање на нивоу
Универзитета

Ректорат ће извршити додатну селекцију кандидата које су одабрали
факултети и, у складу са финансијским средствима које има на располагању,
донети одлуку о избору кандидата најкасније до суботе 27. фебруара 2020.

4. РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Објављивање
резултата

Одлука о избору кандидата биће објављена на веб страници Универзитета
уметности. Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима јавног позива
и биће им омогућен увид у сопствену пријаву.

Поступак жалбе

Кандидати имају право да поднесу жалбу против ове одлуке ректору
Универзитета, а преко Канцеларије за међународну сарадњу Универзитета,
у року од 8 дана од дана објављивања на веб страници Универзитета.

Информације за запослене који учествују у Еразмус+ програму мобилности
Контакт

