
Критеријуми за избор кандидата за учешће у мрежама

Мрежа: 
CIII-RO-0066-12-1617 (Umbrella) 

Назив мреже:  
            NEW COOPERATION INITIATIVES IN THE CENTRAL EUROPEAN PROFESSIONAL MUSIC TRAINING 

Факултет/институт : Академија уметности
Локална контакт особа: Кристина Ковач

Критеријуми за избор кандидата:

 Предност: студенти основних студија извођачких студијских програма

 Мотивација

 Знање енглеског језика



Мрежа: CIII-AT-0042-12-1617

Назив мреже:                        
IMAGE PROCESSING, INFORMATION ENGINEERING & INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE EXCHANGE 

Факултет/институт : Департман за основне дисциплине у техници, Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Проф. др Наташа Сладоје Матић

Критеријуми за избор кандидата:

Мобилност студената
Студенти на инжењерским програмима треба да имају знање на напредном нивоу из 
рачунарске обраде слика
и/или рачунарске графике
и/или рачунарства (програмирања)
и/или вештачке интелигенције
и/или математике.

Студенти медицине треба да буду на вишим годинама студија (клиничка фаза) или на 
специјализацији.   

Добро знање енглеског језика, као и искуство у раду на научним пројектима, су обавезни.

Краткорочна мобилност студената 
Студенти докторских студија (инжењерских или медицинских наука), лекари на специјализацији, 
који одлично владају  енглеским језиком. 

Мобилност наставника
Медицина:
Специјализација у области радиологије, педијатрије, хирургије, и педијатријске хирургије. 

Инжењерство: 
Докторат у области
рачунарске обраде слика
и/или рачунарске графике
и/или рачунарства (програмирања)
и/или вештачке интелигенције.

Одлично знање енглеског језика, као и искуство у настави и раду на научним пројектима, су 
обавезни.



Мрежа: 
CIII-SI-0111-11-1617

Назив мреже:  
GEOREGNET

Факултет/институт : Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички 
факултет
Локална контакт особа: др Мирослав Вујичић

Критеријуми за избор кандидата:

 Да ли апликант испуњава критеријуме познавања страног језика прописаних од стране 
установе домаћина?

 Да ли је генерални профил студента компатибилан са програмом који нуди установа 
домаћин?

 Мотивација
 Да ли студент схвата шире импликације које ће проистећи из његове размене и одразити 

се како на њега тако и на његову земљу?



Мрежа: 
CIII-PL-0062-12-1617

Назив мреже:  
APPLIED GEOINFORMATICS (CEE-GIS)

Факултет/институт : Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички 
факултет
Локална контакт особа: др Мирослав Вујичић

Критеријуми за избор кандидата:

 Да ли апликант испуњава критеријуме познавања страног језика прописаних од стране 
установе домаћина?

 Да ли је генерални профил студента компатибилан са програмом који нуди установа 
домаћин?

 Мотивација
 Да ли студент схвата шире импликације које ће проистећи из његове размене и одразити 

се како на њега тако и на његову земљу?



Мрежа: 
CIII-SK-0505-07-1617

Назив мреже:  
RURAL TOURISM PROGRAMS NETWORK

Факултет/институт : Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички 
факултет
Локална контакт особа: др Мирослав Вујичић

Критеријуми за избор кандидата:

 Да ли апликант испуњава критеријуме познавања страног језика прописаних од стране 
установе домаћина?

 Да ли је генерални профил студента компатибилан са програмом који нуди установа 
домаћин?

 Мотивација
 Да ли студент схвата шире импликације које ће проистећи из његове размене и одразити 

се како на њега тако и на његову земљу?



Мрежа: 
CIII-SK-1018-02-1617

Назив мреже:   Biology, Biotechnology and Food Sciences

                      
Факултет/институт : Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
Локална контакт особа: проф. др Ференц Баги

Критеријуми за избор кандидата:

Особље:

 Академска каријера и мотивација

 План активности

 Опционо: знање енглеског језика

Студенти:

 Претходно школовање (претходна академска каријера)

 Уговор о учењу

 Доступност траженог студијског програма 

 Знање енглеског језика



Мрежа: CIII-SI-0905-01-1415

Назив мреже:   Training and research in environmental chemistry and toxicology

                      
Факултет/институт : Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
Локална контакт особа: доц. др Војислава Бурсић

Критеријуми за избор кандидата:

Особље:

 Академска каријера и мотивација

 План активности

 Опционо: знање енглеског језика

Студенти:

 Претходно школовање (претходна академска каријера)

 Уговор о учењу

 Доступност траженог студијског програма 

 Знање енглеског језика



Мрежа: CIII-HU-0003-09-1314

Назив мреже:   Agriculture and Environment in the 21st Century
                      

Факултет/институт : Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
Локална контакт особа: проф. др Јован Црнобарац

Критеријуми за избор кандидата:

Особље:

 Академска каријера и мотивација

 План активности

 Опционо: знање енглеског језика

Студенти:

 Претходно школовање (претходна академска каријера)

 Уговор о учењу

 Доступност траженог студијског програма 

 Знање енглеског језика



Мрежа: 
CIII-AT-0037-12-1617
Назив мреже:  

                         SLAVIC PHILOLOGY AND ITS CULTURAL CONTEXTS  
Факултет/институт : Филозофски факултет
Локална контакт особа: проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Критеријуми за избор кандидата:

 Академско достигнуће кандидата (година студија, просек, биографија наставног особља)
 Мотивација
 Знање језика
 Подударност студијских програма или могућност извођења плана истраживања



Мрежа: 
CIII-AT-0503-06-1617

Назив мреже:  
                         INTER-AMERICAN STUDIES 

Факултет/институт : ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Локална контакт особа: Мирна Радин-Сабадош

Критеријуми за избор кандидата:

СТУДЕНТИ КОЈИ ДОЛАЗЕ НА УНС

● За студенте који долазе на УНС, програм студија/истраживања мора бити 
компатибилан са програмима/предметима Одсека за англистику Филозофског факултета 
(најмање 50%), уз усмереност на Америчке студије (књижевност и култура). Мотивационо 
писмо треба да одражава познавање програма које нуди УНС и њихову повезаност са 
предлогом активности кандидата, као и релевантност предлога активности за матични 
програм студија. 

Знање енглеског језика најмање на нивоу Б2 је обавезан услов. Знање српског (или хрватског) 
језика представља предност.

СТУДЕНТИ КОЈИ ОДЛАЗЕ СА УНС

● За студенте УНС, план студија у партнерским институцијама треба да буде усмерен 
на програме који тематски припадају домену мреже и који су у понуди центара партнера у 
мрежи (најмање 50% изабраних предмета), односно, сврха боравка описана у 
мотивационом писму мора бити уско повезана са тематским оквиром Интер - америчких 
студија које нуди мрежа. Мотивационо писмо треба да одражава језичку компетенцију 
кандидата, јасну повезаност предлога активности са областима које нуди партнерска 
институција, као и релевантност за матични програм кандидата.

Знање енглеског језика на нивоу Б2 је обавезно за све облике размене, и за летње школе (може 
бити потребно приложити формални доказ). Знање језика земље размене представља предност. 

НАСТАВНИЦИ

● За наставнике на размени обавезно је да предлог наставних активности буде 
усклађен са темама којима се бави мрежа (Topics in Inter-American Studies) и/или са 
програмима и предметима Одсека за англистику Филозофског факултета или партнерске 
институције у којој гостују.

Знање енглеског језика на нивоу Б2 је обавезно. Знање језика земље размене представља 
предност.



Мрежа: 
CIII-AT-0012-12-1617
Назив мреже:  Language and literature in a Central European context

                         
Факултет/институт : Филозофски факултет
Локална контакт особа: проф. др Корнелија Фараго

Критеријуми за избор кандидата:

 Академско достигнуће кандидата (година студија, просек биографија наставног особља,)
 Мотивација
 Знање језика
   Подударност студијских програма или могућност извођења плана истраживања и плана 

наставних активности (за наставно особље)
 Предност за кандидате кojи још нису користили CEEPUS стипендију



Мрежа: 

CIII‐RO‐0814‐04‐1617
Назив мреже:  

                         
RED DE HISPANISTAS DE EUROPA CENTRAL

Факултет/институт : Филозофски факултет

Локална контакт особа: МА Бојана Ковачевић Петровић

Критеријуми за избор кандидата:

 Академско достигнуће кандидата (година студија, просек, биографија наставног особља)

 Мотивација

 Знање језика

 Подударност студијских програма или могућност извођења плана истраживања



Мрежа: 
CIII-PL-0815-03-1516
Назив мреже:  

                         Europe from the Visegrad Perspective
Факултет/институт : Филозофски факултет
Локална контакт особа: проф. др Марко Шкорић

Критеријуми за избор кандидата:

 Академско достигнуће кандидата (година студија, просек, биографија наставног особља)
 Мотивација
 Знање језика
 Подударност студијских програма или могућност извођења плана истраживања



Мрежа: 
CIII-HR-1107-01-1617 (Umbrella) 

Назив мреже:  
                         PHILOSOPHY AND INTERDISCIPLINARITY  

Факултет/институт : Филозофски факултет
Локална контакт особа: доц. др Уна Поповић

Критеријуми за избор кандидата:

 Академско достигнуће кандидата (година студија, просек, биографија наставног особља)
 Мотивација
 Знање језика
 Подударност студијских програма или могућност извођења плана истраживања



Мрежа: 
CIII-RO-0058-09-1617 

Назив мреже:  
DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN 
MANUFACTURING ENGINEERING

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Иван Совиљ-Никић

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског или немачког језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-RS-1011-02-1617 

Назив мреже:  
Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of 
logistics thinking (FINALIST) 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Маринко Масларић

Критеријуми за избор кандидата:

 Наставник запослен на матичном факултету

 Ужа област наставника компатибилна са темом мреже

 Студент матичног факултета

 Знање енглеског језика



Мрежа: 
CIII-RS-1012-02-1617

Назив мреже:  
Building Knowledge and Experience Exchange in CFD

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Синиша Бикић

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-HR-0108-09-1516

Назив мреже:  
CONCURRENT PRODUCT AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT - TEACHING, RESEARCH AND 
IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS ORIENTED IN PRODUCTION AND INDUSTRIAL ENGINEERING

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Младомир Милутиновић, доцент

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика

 Научна област

 Искуства везана за претходну сарадњу



Мрежа: 
CIII-SK-0606-06-1617 

Назив мреже:  
URBAN INNOVATIONS NETWORK 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: доц. др Милена Кркљеш

Критеријуми за избор кандидата:

 Област и тематски оквир планираног истраживања (студирања)   
 Ниво студија (предност имају студенти докторских студија)
 Просек на студијама
 Знање енглеског језика



Мрежа: 
CIII-RS-0704-05-1617

Назив мреже:  
Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design

Факултет/институт : Факултет техничких наука, Департман за Графичко инжењерство и дизајн
Локална контакт особа: Живко Павловић

Критеријуми за избор кандидата:
 Знање енглеског језика

 Научна област  - техничко – технолошке науке и академије уметности



Мрежа: 
CIII-RS-0304-09-1617  

Назив мреже:  
TECHNICAL CHARACTERISTICS RESEARCHING OF MODERN PRODUCTS IN MACHINE INDUSTRY 
(MACHINE DESIGN, FLUID TECHNICS AND CALCULATIONS) WITH THE PURPOSE OF IMPROVEMENT 
THEIR MARKET CHARACTERISTICS AND BETTER PLACEMENT ON THE MARKET 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Синиша Кузмановић

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-PL-0033-12-1617

Назив мреже:  
DEVELOPMENT OF MECHANICAL ENGINEERING (DESIGN, TECHNOLOGY AND PRODUCTION 
MANAGEMENT) AS AN ESSENTIAL BASE FOR PROGRESS IN THE AREA OF SMALL AND MEDIUM 
COMPANIES’ LOGISTICS - RESEARCH, PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS OF 
STUDY 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Mилан Рацков

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-BG-0703-05-1617 

Назив мреже:  
MODERN TRENDS IN EDUCATION AND RESEARCH ON MECHANICAL SYSTEMS - BRIDGING RELIABILITY, 
QUALITY AND TRIBOLOGY 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Mилан Рацков

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-BG-0722-05-1617

Назив мреже:  
COMPUTER AIDED DESIGN OF AUTOMATED SYSTEMS FOR ASSEMBLING 

Факултет/институт : Факултет техничких наука
Локална контакт особа: Синиша Кузмановић

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика
 Наставник запослен на матичном факултету
 Студент матичног факултета



Мрежа: 
CIII-HR-1005-02-161

Назив мреже: 
Educational Systems in Central Europe

Факултет/институт : Универзитет Ј.Ј. Штросмајер у Осијеку Факултет за васпитне и образовне 
науке (координатор)
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
Локална контакт особа: др Валерија Пинтер Крекић
Критеријуми за избор кандидата:

 знање енглеског језика,

 примерне просечне оцене,

 отвореност на учење,

 одговарајуће вештине комуникације,

 припремљеност на студирање у иностранство



Мрежа: 
CIII-SI-0217-10-1617

Назив мреже:  
                         ARS-TECHNE: DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL PRODUCTS

Факултет/институт : Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин
Локална контакт особа: Проф. др Василије Петровић

Критеријуми за избор кандидата:

 Знање енглеског језика (или познавање језика земље у којој студент одлази);

 Кандидати/ стдуендти морају да буду из области одевних технологија;

 У случају пријављивања већег броја кандидата потребна је препорука професора.



Мрежа: 
CIII-CZ-0911-02-1617 

Назив мреже:  
MANAGERIAL PROCESSES AND ITS OPTIMIZATION AND VALUATION 

Факултет/институт : Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички 
факултет
Локална контакт особа: др Мирослав Вујичић

Критеријуми за избор кандидата:

 Да ли апликант испуњава критеријуме познавања страног језика прописаних од стране 
установе домаћина?

 Да ли је генерални профил студента компатибилан са програмом који нуди установа 
домаћин?

 Мотивација
 Да ли студент схвата шире импликације које ће проистећи из његове размене и одразити 

се како на њега тако и на његову земљу?


