Филозофски факултет

Име и презиме
Имејл за слање пријава

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА
Љиљана Сиришки
erasmus@ff.uns.ac.rs

За студенте Филозофског факултета на овом Позиву доступна је укупно 21 стипендија.
Позив је отворен за мобилност студената на следећим Еразмус+ партнерима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Универзитет Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Хрватска
Универзитет у Орадеи, Румунија
Универзитет Бабеш Бољаји у Клуж-Напоки, Румунија
Ховест универзитет примењених наука, Белгија
Универзитет у Лођу, Пољска
Универзитет у Марибору, Словенија
Универзитет Адам Мицкијевич у Познању, Пољска
Универзитет Г. Д’Aнунцио, Кјети - Пескара, Италија
Јагелонски универзитет у Кракову, Пољска
Универзитет кардинал Штефан Вишински у Варшави, Пољска
Универзитет Мартин Лутер у Халеу, Немачка
Универзитет Св. Ћирило и Методије у Скопљу, Северна Македонија
Универзитет Фридрих Шилер у Јени, Немачка
Универзитет у Ополу, Пољска
Универзитет у Задру, Хрватска
Западни универзитет у Темишвару, Румунија
Универзитет Св. Ћирило и Методије у Трнави, Словачка
Универзитет у Бјалистоку, Пољска
Универзитет „1. децембар 1918“ у Алба Јулији, Румунија

Могуће категорије мобилности и области налазе се у табелама за сваку Еразмус+ КА103
партнерску институцију. Пријава кандидата је могућа само за отворене категорије.

1.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку

Земља

Хрватска

Сајт

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/

Еразмус код

HR OSIJEK01

Контакт особа и мејл

Дарио Ферић, erasmus@unios.hr

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност

Хрватски/енглески

-

-

Минимални ниво знања језика на

Б2

-

-

којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

0313 Психологија

-

-

-

2.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Орадеи

Земља

Румунија

Сајт

www.uoradea.ro

Еразмус код

RO ORADEA01

Контакт особа и мејл

Polgar Istvan, polgaruoradea@gmail.com

Категорија мобилности

Студенти

Ниво мобилности (само студенти)

Основне и мастер студије

Категорија Еразмус+ стипендије

-

-

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 3 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Румунски/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

031 Друштвене и
бихејвиоралне науке

-

-

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

-

3.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзтет Бабеш Бољаји у Клуж-Напоки

Земља

Румунија

Сајт

https://cci.ubbcluj.ro/

Еразмус код

RO CLUJNAP01

Контакт особа и мејл

Ramona Onciu, ramona.onciu@ubbcluj.ro

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Румунски/мађарски/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0222 Историја и археологија
0223 Филозофија и етика

-

-

Напомена о партнеру (обавезно

-

навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

4.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Ховест универзитет примењених наука

Земља

Белгија

Сајт

www.howest.be/en/education

Еразмус код

B KORTRIJ03

Контакт особа и мејл

Isabelle Pertry, international.office@howest.be

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Основне студије

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Енглески/холандски

-

-

Б2

-

-

Област(и) за мобилност

0321 Новинарство и
извештавање

-

-

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

Очекује се да студент који буде прихваћен за мобилност има свој лаптоп.

5.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Лођу

Земља

Пољска

Сајт

www.iso.uni.lodz.pl

Еразмус код

PL LODZ01

Контакт особа и мејл

International Realtions Office, bwz@uni.lodz.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 3 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Српски/пољски

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0232 Лингвистика и
књижевност

-

-

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

-

6.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Марибору

Земља

Словенија

Сајт

https://www.um.si/en/international/erasmus/pages/Faculties-information.aspx

Еразмус код

SI MARIBOR01

Контакт особа и мејл

Uroš Kline, Head of IRO, erasmus@um.si
Alenka Marušić, Faculty Coordinator alenka.marusic@um.si

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Основне и мастер студије

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

1

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0230 Страни језици
0223 Филозофија и етика

-

-

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

-

7.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Адам Мицкијевич у Познању

Земља

Пољска

Сајт

http://international.amu.edu.pl/, https://amupie.e-msi.pl/

Еразмус код

PL POZNAN01

Контакт особа и мејл

Justyna Wciorka, justw@amu.edu.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

1

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Пољски/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0232 Књижевност и
лингвистика

-

-

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

-

8.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Г. Д’Aнунцио, Кјети - Пескара

Земља

Италија

Сајт

https://en.unich.it/

Еразмус код

I CHIETI01

Контакт особа и мејл

Persida Lazarević, persida.lazarevic@gmail.com, erasmus@unich.it

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 3 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Италијански/енглески

-

-

Италијански Б1, Енглески
Б2

-

-

Област(и) за мобилност

0232 Књижевност и
лингвистика

-

-

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

-

9.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Јагелонски универзитет у Кракову

Земља

Пољска

Сајт

www.uj.edu.pl/en Course offer https://internationalstudents.uj.edu.pl/courseoffer

Еразмус код

PL KRAKOW01

Контакт особа и мејл

Iryna Studans, Incoming students
e-mail: iryna.studans@uj.edu.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 4 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Пољски, енглески

-

-

Б2

-

-

-

-

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

0230 Језици

-

10.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет кардинал Штефан Вишински у Варшави

Земља

Пољска

Сајт

https://ects.uksw.edu.pl/en/courses/

Еразмус код

PL WARSZAW07

Контакт особа и мејл

erasmus.incoming@uksw.edu.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 4 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

Енглески/пољски

-

-

Б1

-

-

0313 Психологија

-

-

-

11.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Мартин Лутер у Халеу

Земља

Немачка

Сајт

https://www.international.uni-halle.de/

Еразмус код

D HALLE01

Контакт особа и мејл

Ана Костов, erasmus@uni-halle.de

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Енглески/немачки

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0232 Књижевност и
лингвистика

-

-

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

-

12.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Св. Ћирило и Методије у Скопљу

Земља

Северна Македонија

Сајт

http://www.ukim.edu.mk/

Еразмус код

MK SKOPJE01

Контакт особа и мејл

Dr Sofja Georgievska, sofija.arnaudova@fzf.ukim.edu.mk

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Македонски/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0314 Социологија и
културологија

-

-

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

-

13.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Фридрих Шилер у Јени

Земља

Немачка

Сајт

https://www.uni-jena.de/international

Еразмус код

D JENA01

Контакт особа и мејл

Jana Blumenstein, international@uni-jena.de
Dr Milica Sabo, milica.sabo@uni-jena.de

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

Немачки

-

-

Б1

-

-

Све заједничке области

-

-

-

14.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Ополу

Земља

Пољска

Сајт

https://uni.opole.pl/en

Еразмус код

PL OPOLE01

Контакт особа и мејл

Halina Palmer-Piestrak, erasmus@uni.opole.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Основне и мастер студије

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 5 стипендија

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Пољски/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0230 Језици (немачки,
енглески)
0222 Историја и
археологија
0313 Психологија
0314 Социологија и
културологија

-

-

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

-

15.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Задру

Земља

Хрватска

Сајт

http://www.unizd.hr/InternationalRelations/InternationalRelationsOffice/tabid/5277/language/enUS/Default.aspx

Еразмус код

HR ZADAR01

Контакт особа и мејл

Maja Kolega, mkolega@unizd.hr

Категорија мобилности
Ниво мобилности (само
студенти)
Категорија Еразмус+
стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика
на којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру
(обавезно навести ако постоји
специфичност релеватна за

Студенти

-

-

Сви нивои студија

-

-

Размена (Study exchange)

-

-

до 3 стипендије

-

-

хрватски/енглески

-

-

Б2

-

-

све заједничке области

-

-

-

конкурс – нпр. ако партнер
има свој онлајн систем, итд)

16.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Западни универзитет у Темишвару

Земља

Румунија

Сајт

http://www.uvt.ro/en/

Еразмус код

RO TIMISOA01

Контакт особа и мејл

Oana-Roxana Ivan, oana.ivan@e-uvt.ro

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 4 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

румунски/енглески

-

-

Б1

-

-

све заједничке области

-

-

-

17.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет Св. Ћирило и Методије у Трнави

Земља

Словачка

Сајт

https://www.ucm.sk/en/erasmus-plus/

Еразмус код

SK TRNAVA02

Контакт особа и мејл

International Relations, erasmus@ucm.sk

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

1

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

словачки/енглески

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0313 Психологија
0230 Језици
0220 Хуманистичке науке
0222 Историја
0321 Новинарство и
извештавање

-

-

Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако

За студије на програму немачког језика, обавезно је знање немачког на нивоу Б1.

партнер има свој онлајн систем, итд)

18.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет у Бјалистоку

Земља

Пољска

Сајт

https://uwb.edu.pl/international-cooperation-office

Еразмус код

PL BIALYST04

Контакт особа и мејл

International Cooperation Office, erasmus@uwb.edu.pl , incoming@uwb.edu.pl

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Основне и мастер студије

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

до 2 стипендије

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем,
итд)

руски/енглески/француски/пољски

-

-

Б1

-

-

0230 Језици и филолошке науке

-

-

-

19.

КА103 ПАРТНЕР

Назив партнерске институције

Универзитет „1. децембар 1918“ у Алба Јулији

Земља

Румунија

Сајт

http://www.uab.ro/

Еразмус код

RO ALBAIU01

Контакт особа и мејл

Лилиана Даниела Трифу, erasmus@uab.ro

Категорија мобилности

Студенти

-

-

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

-

-

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

-

-

Алоцирани број мобилности

1

-

-

Језик на којем се одвија мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем, итд)

румунски/енглески

-

-

Б1

-

-

све заједничке области

-

-

-

