SVEUČILIŠTE U MOSTARU
USTROJBENIM JEDINICAMA
Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Mostaru ljetni semestar 2021./2022.
Otvoren je natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne mobilnosti u
okviru Erasmus+ KA107 programa razmjene za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. Više informacija
područjima na koje se mobilnosti odnose može se pronaći u tablici ispod teksta Natječaja.


Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti na email rektorat‐ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
1. CV (privitak) ili novu verziju putem sljedeće poveznice
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile‐wizard?lang=en
2. Motivacijsko pismo (engleski jezik),
3. Dokaz o uposlenosti na SUM‐u (samo za osoblje koje se prijavljuje za mobilnost za Sveučilište J.D. u Puli)
4. Pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje,
5. Ugovor o mobilnosti za držanje nastave ‐ popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s
koje kandidat dolazi (privitak),
6. Potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2),
7. Prijavni obrazac ‐ potpisan (privitak), (samo za osoblje koje se prijavljuje za mobilnost za Sveučilište J.D. u
Puli koristi prijavni obrazac koji se može
pronaći na sljedećoj poveznici
https://www.unipu.hr/en/international_exchange/erasmus_international_credit_mobility/calls_for_appli
cations?@=2evjw#news_124566 )
8. Kopija putne isprave.

Sastavni dio ovog Natječaja su i tablice kriterija sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane.







Napomena:
potrebno pripaziti da se prijava odnosi na odgovarajuće područje kandidata te da bude poslana u PDF
formatu za svaku točku zaseban dokument.
Osobe koje se prijavljuju za Sveučilište J.D. u Puli nakon provedene procedure odabira kandidata na SUM‐u
te nakon nominacije od strane Prorektorice za međunarodnu suradnju SUM‐a trebat će svoju dokumentaciju
dostaviti Sveučilištu J.D. u Puli, a o čemu će biti blagovremeno obavještene.
Planirane mobilnosti realizirati će se sukladno epidemiološkoj situaciji na partnerskim institucijama u EU
najdalje do 31. srpnja 2022.
Prijave dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.
Odobreni broj
mobilnosti za
držanje nastave

Rok za dostavu
prijava

R. br.

Projektna zemlja/
Grad/ Sveučilište

1

Austrija/ Graz/
Graz University

2

Sva područja
kompatibilna s
ponudom SUM‐a

24. siječnja 2021.

https://www.uni‐
graz.at/en /

2

Rumunjska /
Timisoara/
Universitatea de
Vest din Timisoara

1

Umjetnost i Dizajn,
Ekonomija,
Filozofija

24. siječnja 2021.

https://www.uvt.ro/ro/

3

Hrvatska/ Pula/
Sveučilište Jurja
Dobrile u Puli

2

Ekonomija, Turizam,
Informatika,
Talijanski jezik i
književnost

5. siječnja 2021.

https://www.unipu.hr/

Područja

Web poveznica

Mostar, 17. prosinca 2021.
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Mostaru

