
   

           
   

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

 
П Р И Ј А В А 

ЗА ERASMUS+ ПРОГРАМ МОБИЛНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ -  КА103 
у академској 2021/2022. години 

 
Врста активности (означити активност за коју се пријављујете): 
☐     Мобилност ради извођења наставе (Staff Mobility for Teaching – STA) 
☐     Мобилност ради стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)) 
☐     Мобилност ради извођења наставе и стручног усавршавања (STA + STT) 
 
 

Име и презиме  

E-mail  

Одсек на коме сте запослени  

Радно место и/или звање  

Ако имате изборно звање за 
коју ужу стручну област сте 
бирани 

 

Ако изводите наставу на 
Академији ССЈС које предмете 
предајете 

 

За мобилност на којој од 
предложених ВШИ се 
пријављујете? 

 

Ако буде било могуће која би 
од предложених ВШИ била Ваш 
други избор? 

 

За који број дана мобилности 
се пријављујете? 

 

Да ли сте до сада учествовали у 
Ерасмус+ програму мобилности 
(КА1 акција) и у коју сврху 
(настава, стручно усавршавање)? 

 

 

Да ли сте у последњих пет 
година  били укључени у 
комуникацију са страним 
партнерима и на који начин? 
(Нпр. иницирање билатералног 
уговора, домаћини неком од колега 
са партнерске ВШИ и сл.)  

 



   

           
   

Да ли сте у последњих  пет  
година учествовали у 
промоцији Еразмус 
програма/дисеминацији 
активности?  
(Нпр. на састанцима, тренинзима, 
конференцијама, презентацијама и 
сл.) 

 

Да ли сте у последњих  пет  
година држали наставу на 
страним ВШИ у оквиру Еразмус 
или неког друго програма? 
(ако јесте, напишите када и где) 

 

Да ли сте у последњих пет 
година пружали подршку 
страним 
студентима/запосленима који 
су долазили на мобилност? Ако 
јесте на који начин и када? 
(Нпр. организација и помоћ 
предавањима и активностима 
гостујућих наставника, организација 
боравка и помоћ страним студентима) 

 

Да ли сте у последњих пет 
година пружали подршку 
страним 
студентима/запосленима који 
су одлазили на мобилност? Ако 
јесте на који начин и када? 
(нпр. помагали у процедури 
академског признавања мобилности 
студената, издавања документације, 
припрема уговора везаним за 
мобилност запослених и студената и 
сл.) 

 

Да ли сте у последњих  пет  
година  учествовали у 
међународним пројектима на 
вашој установи? 
(Молимо наведите назив пројекта и 
укратко опишите Вашу 
улогу/активности?) 

 

Да ли сматрате да сте 
допринели 
интернационализацији 
Академије ССЈС на неки начин 
који није обухваћен овим 
формуларом? 

 



   

           
   

 
 
Својим потписом на овој пријави потврђујем следеће: 

1. Пажљиво сам прочитао/ла текст конкурса и приложена упутства. 
2. Нисам корисник других видова финансијске подршке која потиче од Европске 

Комисије или буџета РС у исту сврху. 
3. Сви подаци наведени у пријави су тачни и сви приложени документи су веродостојни. 

 
 
У ___________, дана          . године.    

Потпис подносиоца пријаве 
 
       ____________________________________ 

Молимо укратко објасните. 

Кратак опис мотива за пријаву 
на конкурс (до 300 знакова) 
 
 

 


