УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ СТУДЕНАТА, НАСТАВНОГ И
НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА
МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ERASMUS+ ПРОГРАМА

Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 104. Статута Универзитета у Крагујевцу и члана
13. Правилника о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној мобилности програма ERASMUS
+, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, донео је

ПРАВИЛА И УСЛОВЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ
СТУДЕНАТА, НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ERASMUS+
ПРОГРАМА

I ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ

Селекцију пријављених кандидата, односно студената врши Комисија за реализацију програма
мобилности студената Универзитета у Крагујевцу, именована посебним решењем Ректор Универзитета у
Крагујевцу, а на предлог проректора за међународну сарадњу.
У поступку селекције кандидата, односно студената Комисија за реализацију програма мобилности
студената Универзитета у Крагујевцу ће користити критеријуме садржане у „Формулару за евалуацију
студената (BA, MA) ERASMUS + мобилности“.
Факултетски ERASMUS + координатор, по истеку рока за пријаву на конкурс за ERASMUS + кредитну
мобилност, а на основу пријаве студената са свог факултета и евалуационог формулара оцењује кандидата
узимајући у обзир следеће услове:
- академски успех и заслуге студента (40 поена)
- мотивације студента (30 поена)
Да би кандидат био изабран за даљу евалуацију, мора добити најмање 50 поена (од максималних 70) у
оквиру наведених услова.
У случају да више студената са истог факултета добије исти број поена, факултетски ERASMUS +
координатор рангира кандидате.
Факултетски ERASMUS + координатор, након обављене наведене процедуре, доставља Одељењу за
међународну сарадњу попуњене формуларе.

Одељење за међународну сарадњу проверава потврде о знању језика кандидата и на основу њих
даје одговарајући број бодова, сходно нивоима знања:
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво

А1
А2
Б1
Б2
Ц1
Ц2

5 бодова
10 бодова
15 бодова
20 бодова
25 бодова
30 бодова

Као потврде о знању језика могу се прихватити:
-

Међународно признати сертификати (TOEFL, IELTS, DaF,) и то не старији од годину дана од
дана издавања;
Потврде издате од регистрованих школа језика, и то не старије од годину дана од дана издавања;
Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet – Прилог 1) - ако је кандидат током
студија имао енглески (страни) језик као предмет и положио са неком оценом (од 6 до 10). У том
случају, кандидат треба да достави Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet)
знања језика, са именом и презименом, који је попунио и потписао предметни наставник. Наведени
формулар треба да буде потписан и од ERASMUS + координатора са тог факултета и оверен
печатом факултета.

Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са
Одељењем за међународну сарадњу, може да позове пријављене кандидате на интервју, у циљу додатне оцене
и провере језичких вештина кандидата.
На основу укупно остварених бодова, Комисија за реализацију програма мобилности студената
Универзитета у Крагујевцу врши рангирање кандидата и селекцију и/или номинацију.

III ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Селекцију пријављених кандидата, односно наставног и ненаставног особља врши Комисија, коју
именује Ректор Универзитета у Крагујевцу посебним решењем.
Комисија ће евалуирати и рангирати кандидате узимајући у обзир следеће критеријуме:

1. Критеријуми за евалуацију и рангирање наставног особља Универзитета у Крагујевцу
(Staff mobility – teaching)
Евалуација и рангирање наставног особља Универзитета у Крагујевцу вршиће се на основу следећих
критеријума:
1.1. Уколико је предвиђено да кандидат држи одређени број часова наставе (staff mobility – teaching), за
сваки час који је планирано да кандидат одржи добиће по 5 бодова.
1.2. Наставничко звање кандидата
сарадник у настави
наставник стручних предмета
наставник вештина
наставник страног језика
лектор
стручни сарадник
виши стручни сарадник
самостални стручни сарадник
асистент
предавач
професор струковних студија
виши лектор
доцент
ванредни професор
редовни професор

8 бодова
10 бодова
10 бодова
10 бодова
10 бодова
10 бодова
12 бодова
14 бодова
15 бодова
16 бодова
25 бодова
25 бодова
30 бодова
40 бодова
50 бодова

1.3. Знање језика који се тражи за мобилност
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво

А1
А2
Б1
Б2
Ц1
Ц2

5 бодова
10 бодова
15 бодова
20 бодова
25 бодова
30 бодова

Комисија, у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу, може да позове пријављене кандидате на
интервју, у циљу додатне оцене и провере језичких вештина кандидата.
1.4. Дужина радног стажа на Универзитету
1-10 година
11-20 година
преко 21 године

10 бодова
15 бодова
20 бодова

У случају да кандидати имају једнак број бодова, предност се даје кандидату:
- који има позивно писмо од релевантног департмана институције домаћина;
- који није до сада учествовао у ERASMUS+ мобилности или је учествовао мањи број пута;
- који има више наставно звање;
- који има дужи радни стаж на Универзитету.

2. Критеријуми за евалуацију и рангирање ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу
(Staff mobility – training)
Евалуација и рангирање наставног особља Универзитета у Крагујевцу вршиће се на основу следећих
критеријума:
2.1. Степен образовања
средња школа
виша школа
факултет
специјалиста
мастер
докторат

5 бодова
10 бодова
20 бодова
22 бода
25 бодова
35 бодова

2.2. Дужина радног стажа на Универзитету
1-10 година
11-20 година
преко 21 године

10 бодова
15 бодова
20 бодова

2.3. Знање језика који се тражи за мобилност
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво

А1
А2
Б1
Б2
Ц1
Ц2

5 бодова
10 бодова
15 бодова
20 бодова
25 бодова
30 бодова

Комисија, у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу, може да позове пријављене кандидате на
интервју, у циљу додатне оцене и провере језичких вештина кандидата
У случају да кандидати имају једнак број бодова, предност се даје кандидату:
- који има позивно писмо од релевантног департмана институције домаћина;
- који није до сада учествовао у ERASMUS+ мобилности или је учествовао мањи број пута;
- који има виши степен образовања;
- који има виши ниво знања језика;
- који има дужи радни стаж на Универзитету.

Образложење
Правни основ за доношење Правила и услова за селекцију студената, наставног и ненаставног особља
Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру ERASMUS + програма садржан је у члану 104. Статута
Универзитета у Крагујевцу којим је регулисана надлежност Сената Универзитета у Крагујевцу и члану 13.
Правилника о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној мобилности програма ERASMUS +
који прописује да ће се правила и услови за селекцију кандидата регулисати посебним актом.

Разлози за доношење Правила и услова за селекцију студената, наставног и ненаставног особља
Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру ERASMUS + програма садржани су у потреби да се
општим актом регулише поступак селекције кандидата пријављених за мобилност.

