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Кпнкурс је птвпрен за наставнп и ненаставнп пспбље Факултета техничких наука у пбластима кпје 
су саставни деп прпјекта K-FORCE: 
 

 Fire safty engineering 

 Fire safty design 

 Disaster risk management 

 Fire modelling 

 Economics – Risks and resilience 

На распплагаоу су стипендије за категприје мпбилнпсти „teaching” и укупнп ће бити дпдељенп 1 
стипендиј1 у трајаоу пд 6 дана (у пквиру тпга 1 дан за пут) кап и стипендије за категприје 
мпбилнпсти „training” и укупнп ће бити дпдељенп 6 стипендија у трајаоу пд пп 13 дана. 

Трајаое кпнкурса: 
 
1. децембар – 20. децембар 2018. гпдине 

Реализација мпбилнпсти: летои семестар 2018/2019. гпдине 

Дпкументација за пријаву кандидата (пбавезна): 

 Пппуоен Еразмус+ пријавни фпрмулар за пспбље (Преузмите фпрмулaр) 

 Пптврда п заппслеоу 

 Кппија прве странице паспша 

 Предлпг плана активнпсти за бправак на партнерскпм универзитету (на енглескпм језику 
се пппуоава Staff_Mobility_Agreement_Teaching за наставнп пспбље и 
Staff_Mobility_Agreement_Training за ненаставнп пспбље)  

 Бипграфија кандидата на енглескпм језику 

Пријаве се дпстављају на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs са наппменпм Пријава за Еразмус+ мпбилнпст у 
пквиру К-FORCE прпјекта уз наппмену на кпји пд универзитета се пријављујете. 

Рпк за ппднпшеое пријава: 
20. децембар 2018. гпдине дп 23.59 часпва  

Накпн завршетка кпнкурса, апликације кандидата кпји прпђу техничку прпверу и евалуацију пд 
стране институципналних Еразмус+ кппрдинатпра УНС-а, биће дпстављене партнерскпм 

http://mobility.ftn.uns.ac.rs/?page_id=54
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/Dragana.doc
http://mobility.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/04/Mobility_agreement_for_training_2018-19.doc
mailto:iro.ftn@uns.ac.rs


универзитету кап нпминације за стипендирану мпбилнпст. Партнерски универзитет пдлучује п 
финалнпј селекцији кандидата схпднп брпју стипендија намеоених Универзитету у Нпвпм Саду. 

Трпшак пбавезнпг здравственпг псигураоа у тпку трајаоа мпбилнпсти није ппкривен стипендијпм 
у пквиру прпграма Еразмус + и пптребнп га је пбезбедити пре ппчетка размене. 

Кпнтакт на Факултету техничких наука: Драгана Двизац (dragana.dvizac@uns.ac.rs) 

 

  

 




