ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА КА103 МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+
ПРОГРАМА
ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА ОДСЕКА ВИШЕР
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ
Академија техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) Одсек ВИШЕР расписује
позив за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазне мобилности према Еразмус+ програмским земљама
по пројекту К103 одобреном 2020.године.
ОПШТА ПРАВИЛА МОБИЛНОСТИ:
Мобилност се може реализовати само према Програмским земљама. У категорију Еразмус+
програмских земаља спадају: све земље Европске Уније, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Северна
Македонија, Турска и Србија.
ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 16. мај – 15. јуни, 2022. године
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 15. јуни, 2022. године до 23:59 часова.
ПРИЈАВЕ
ПРЕДАТИ
ЕЛЕКТРОНСКИМ
ПУТЕМ
НА
СЛЕДЕЋУ
ljiljanap@viser.edu.rs, са назнаком у наслову мејла: Пријава за КА103 мобилност.

АДРЕСУ:

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКСИ: јули – децембар 2022. године.
ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ:
Студенти по овом позиву конкуришу за 9 места одласка на студентску праксу односно

Erasmus+ Traineeships. Основне информације за ову категорију мобилности су:



Период трајања ове мобилности може бити минимум 2 месеца, а максимум 12 месеци,
Право имају сви студенти ВИШЕР - а, осим студената прве године основних стуковних
студија, као и студенти који су тек дипломирали,

Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа у . пдф. формату:
o
o
o
o
o
o
1

CV (на српском, енглеском или језику који ће бити главни језик наставе на установи
домаћину),
Мотивационо писмо на српском
Диплома и додатак дипломи (ако сте завршили први ниво студија)
Уверење о положеним испитима /препис оцена – за студенте основних и мастаер студија,
Доказ о знању језика који ће бити главни језик наставе на установи домаћину (оцена из
енглеског или неки други документ)1
Број пасоша, датум издавања и рок важења

према Common European Framework of Reference for Languages. Као доказ може се приложити уверење у
положеним испитима на коме се види да је предмет Енглески језик један од положених предмета, диплома
приватне школе страних језика, међународна сертификат о познавању енглеског језика (FC, TOEFL, IELTS) или
други доказ на коме је јасно истакнут ниво познавања енглеског језика кандидата који се пријављује за
мобилност

o
o

Позивно писмо од стране менторске компаније
Уверење ако долазите из група са неповољним положајем (студенти са хендикепом,
неповољним социо – економским статусом).

Детаљна упутства се могу наћи на презентацији која се налази на линку:
https://drive.google.com/file/d/1GmVjib89hDxDHzwHs6LTlFOWY7SI5dDO/view?usp=sharing
Обратити пажњу у презентацији и на детаље за време и након мобилности.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ:
Право на пријаву имају сви запослени наставници Одсека ВИШЕР, који би ишли на
мобилност на неку ВШИ институцију у Програмској земљи. Предмет пријаве може бити
било која студијска област рада или развоја одсека. Пријава на конкурс треба да садржи:
o
o
o
o
o

CV (на српском, енглеском или језику који ће бити главни језик наставе на установи
домаћину),
Мотивационо писмо на српском,
Доказ о прихватању партнерске ВШИ за одлазак на мобилност (позивно писмо)2,
Уговор о раду (доказ да је запослен на ВИШЕР-у)3
Доказ о познавању енглеског или језика где се одлази на мобилност на нивоу Б1/Б2 пожељно али не и обавезно.

Препоручује се запосленима да бирају мобилности у трајању од седам дана, од чега би пет радних
дана провели на жељеној ВШИ, а два у путу (један дан за одлазак и један дан за повратак).
Запосленима су покривени трошкови боравка на мобилности у односу на укупан број дана. Износи
који се исплаћују зависе од државе у коју се иде и одређени су пројектном документацијом.
Запосленима се такође покривају и трошкови пута.
По повратку са мобилности, запослени је дужан да преда кратак извештај о обављеним
активностима и попуни анкету.
***
Предлаже се свим заинтересованима (студентима и наставном особљу) да се на линку
http://www.atuss.edu.rs/stranica/mobilnost-dokumenta упознају са Правилником и правилима за
реализацију мобилности, а да се за детаљнија појашњења обрате на емаил: ljiljanap@viser.edu.rs.

2

Довољно је приложити доказ из пословне кореспонденције са ВШИ која је заинтересована да прими на
мобилност запосленог/у одсеку Вишер АТУСС-а.
3

Због поверљивости података у уговору у раду, довољно је приложити део уговора којим се потврђује да је
запослени тренутно ангажован на Одсеку Вишер АТУСС-а, на одређеној позицији и у одређеном звању.

