
Економски факултет 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Горана Францишковић 

Имејл за слање пријава gorana.franciskovic@ef.uns.ac.rs   

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 
1. Приморска универзитет – Факултет за менаџмент, Словенија 
2.    Политехнички институт у Порту, Школа за менаџмент и технологију, Португал 
 
 
Могуће категорије мобилности и области налазе се у табелама за сваку Еразмус+ КА103 партнерску 
институцију. Пријава кандидата је могућа само за отворене категорије. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Приморска универзитет – Факултет за менаџмент 

Земља Словенија 

Сајт www.upr.si, http://www.fm-kp.si/en 

Еразмус код SI KOPER03 

Контакт особа и мејл Ms. Petra Zidar, erasmus@upr.si 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Основне студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески језик, 
Словеначки језик 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
041 Business 
Administration 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

Номиновани студенти ће имати обавезу онлајн пријаве на следећем 
линку: https://www.upr.si/en/international/international-mobility-for-
students/ 
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КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички институт у Порту, Школа за менаџмент и технологију 

Земља Португал 

Сајт https://international.estg.ipp.pt/ 

Еразмус код P PORTO 05 

Контакт особа и мејл Nelson Duarte, gri@estg.ipp.pt,  

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 
особље 

Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Основне студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Држање наставе 
(Teaching) 

Усавршавање 
(Training) 

Алоцирани број мобилности 2 1 1 

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески језик, 
Португалски језик 

Енглески језик Енглески језик 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2 Ц1 Ц1 

Област(и) за мобилност 
041 Business 
Administration 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

Након номинације, студенти ће од стране Политехничког института 
примити мејл са даљим инструкцијама. 
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