ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА КА131 МОБИЛНОСТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА
ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) расписује јединствени позив
за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазне мобилности према Еразмус+ програмским земљама. У
категорију Еразмус+ програмских земаља спадају све земље Европске Уније, Норвешка, Исланд,
Лихтенштајн, Северна Македонија, Турска и Србија.
ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 21. март – 30. април, 2022. године
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 30. април, 2022. године до 23:59 часова
ПРИЈАВЕ ПРЕДАТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ: ljiljanap@viser.edu.rs, са
назнаком у наслову мејла да је у питању пријава за КА131 мобилност

АТУСС има укупно десет одобрених мобилности за студенте и пет мобилности за особље у оквиру
постојећег KA131 пројекта. Са сваког Одсека, укупно два студента добиће прилику за обављање
стручне праксе, док ће по један запослени добити прилику за обуку или држање наставе у
иностранству. КА131 пројекат одлазних мобилности траје 24 месеца, што значи да све одобрене
мобилности морају бити реализоване до 31.10.2023. године. За студенте, на располагању су стручне
праксе, односно Erasmus+ Traineeships, док наставно особље АТУСС-а може посетити
високошколске установе (ВШУ) из иностранства ради обуке или наставе, односно training or
teaching.

Процес пријављивања и информације за студенте:
1. Студенти који су заинтересовани за стручну праксу у оквиру Еразмус+ програма требало би
на следећој интернет страници да пронађу праксу која им одговара:
https://erasmusintern.org/. Сами ступају у комуникацију са потенцијалним послодавцима
преко дате Интернет странице и пријављују се за понуђене праксе. Уколико студент не може
да нађе стручну праксу која му/јој одговара на понуђеној страници, има право да контактира
компаније или организације према свом личном нахођењу.
2. Неопходни услови за пријављивање подразумевају да је студент уписан на основне студије
и да је остварио/ла најмање 60 ЕСПБ на тим студијама, односно да је студент уписан на
специјалистичке или мастер студије.

3. Приликом пријаве на конкурс, студент заинтересован за мобилност прилаже следећа
документа:
1. уверење од положеним предметима;
2. потврду/сертификат о познавању енглеског језика на нивоу Б1/Б2 (средњи ниво)1;
3. биографију, односно CV;
4. мотивационо писмо;
5. позивно писмо од послодавца за реализацију стручне праксе у иностранству. Уколико
студент у тренутку пријаве још увек нема позивно писмо од послодавца, потребно је
приложити доказ у коме се види да је студент који се пријављује за мобилност примљен на
жељену стручну праксу;
6. Уколико је у досадашњем школовању студент већ учествовао у мобилности, дужан/на је
да о томе обавести запослене АТУСС-а приликом пријаве и да информације о тој
мобилности наведе у биографији, односно CV-ју;
4. Препоручује се студентима да не бирају праксе које трају дуже од 3 месеца. Стручна пракса може
трајати најмање месец дана. АТУСС ће у складу са Правилником о мобилности академски признати
учешће у стручној пракси која се реализује као део овог пројекта.
5. Студенти за боравак у инострантву добијају накнаду на месечном нивоу која се исплаћује у односу
80%-20% за укупан број месеци мобилности, односно, 80% пре поласка на мобилност, а 20% по
повратку са мобилности. Студентима нису покривени трошкови пута, осим уколико изаберу воз као
„зелено“ превозно средство. Износи који се исплаћују за боравак на стручној пракси зависе од
државе домаћина и одређени су пројектном документацијом.
6. Охрабрујемо студенте са ограниченим могућностима да се пријаве за мобилности јер имају право
на додатну финансијску подршку. Додатна финансијска подршка односи се на студенте из свих
рањивих група. Уколико сте студент АТУСС-а које је своје студије уписао путем афирмативних мера,
или сматрате да имате услова за додатну финансијску помоћ, можете се јавити за више
информација на tara.pesic@viser.edu.rs или nenad.kojic@ict.edu.rs.

***
Процес пријављивања и информације за запослене:
Запослени АТУСС-а могу се пријавити за одлазну мобилност за особље уколико желе да присуствују
некој обуци или да држе наставу на ВШУ у програмској земљи Еразмус+ програма.
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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.

Процес пријављивања и информације за запослене:
1. Пре саме пријаве, запослени би требало да контактирају ВШУ према својим
интересовањима и пољу делатности и утврде да ли дата ВШУ има услова да их прими на
жељену мобилност.
2. Приликом пријаве на конкурс, запослени прилаже следећа документа:
1. доказ о тренутном запослењу у АТУСС-у (копију уговора о раду2);
2. доказ о потврдном одговору партнерске ВШУ да постоји спремност и воља да запослени
АТУСС-а буде примљен на реализацију мобилности3;
3. радну биографију, односно CV, са јасном назнаком о броју година радног стажа;
4. мотивационо писмо;
5. доказ о познавању енглеског језика на нивоу Б1/Б2 (средњи ниво) (није обавезно, али
је пожељно);
3. Препоручује се запосленима да бирају мобилности у трајању од седам дана, од чега би пет
радних дана провели на жељеној ВШУ, а два у путу (један дан за одлазак и један дан за
повратак);
4. 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.
5. По повратку са мобилности, запослени је дужан да преда кратак извештај о обављеним
активностима.
***
Сви заинтересовани за мобилности могу се путем Интернет странице АТУСС-а упознати са
Правилником о мобилности и Правилима и условима за селекцију кандидата за међународну
мобилност: http://www.atuss.edu.rs/stranica/mobilnost-dokumenta. За сва додатна питања, молимо
да се путем мејла јавите на tara.pesic@viser.edu.rs или nenad.kojic@ict.edu.rs.
Пријављени кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса најкасније 14 дана од дана
завршетка конкурса. Непотпуне пријаве неће бити разматране.
По објави ранг листе, пријављени кандидати имају право на период жалбе у трајању од 7 дана.
Након тога, студенти и запослени који су остварили највећи број поена биће обавештени о
званичном одобрењу одласка на мобилност да стране запослених АТУСС-а задужених за
међународну сарадњу.
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Због поверљивости података у уговору у раду, довољно је приложити део уговора којим се потврђује да је
запослени тренутно ангажован на одређеном Одсеку АТУСС-а, на одређеној позицији и у одређеном звању.
3
Довољно је приложити доказ из пословне кореспонденције са ВШУ која је заинтересована да прими на
мобилност запосленог/у АТУСС-а.

