
Филозофски факултет 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Кристина Остојић 

Имејл за слање пријава erasmus@ff.uns.ac.rs  

 

Позив је отворен за мобилност студената на следећим Еразмус+ партнерима:  

1. Универзитет у Лођу, Пољска 

2. Универзитет у Ополу, Пољска 

3. Универзитет у Задру, Хрватска  
4. Универзитет у Марибору, Словенија  

5. Универзитет Беира Интериор у Ковиљи, Португал 

6. Универзитет Јулијус Максимилијан у Вирцбургу, Немачка 

7. Универзитет у Гдањску, Пољска 

8. Универзитет у Вроцлаву, Пољска 

 

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 у Лођу 

Земља Пољска 

Сајт www.uni.lodz.pl  

Еразмус код PL LODZ01 

Контакт особа и мејл International Relations Office, iso@uni.lodz.pl   

 

Категорија мобилности Студенти - Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија - - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

- 
Усавршавање 
(Training) 

Алоцирани број мобилности до 3 стипендије - 1 

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Српски/пољски - Српски/пољски 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 - Б2 

Област(и) за мобилност 
0232 Лингвистика и 
књижевност 

- 0231 

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

- 

 

mailto:erasmus@ff.uns.ac.rs
http://www.uni.lodz.pl/
mailto:iso@uni.lodz.pl


 

2. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Ополу 

Земља Пољска 

Сајт https://uni.opole.pl/en  

Еразмус код PL OPOLE01 

Контакт особа и мејл Халина Палмер Пиестрак,  erasmus@uni.opole.pl  

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 
особље 

- 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

- - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Држање наставе 
(Teaching) 

- 

Алоцирани број мобилности до 5 стипендија до 2 стипендије - 

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Пољски/енглески Енглески - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 Б2 - 

Област(и) за мобилност 

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

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) 

- 

 

3. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Задру 

Земља Хрватска 

Сајт 
http://www.unizd.hr/InternationalRelations/InternationalRelationsOffice/t
abid/5277/language/en-US/Default.aspx  

Еразмус код HR ZADAR01 

Контакт особа и мејл Маја Колега, mkolega@unizd.hr  

 

Категорија мобилности Студенти - - 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија - - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

- - 

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије - - 

https://uni.opole.pl/en
mailto:erasmus@uni.opole.pl
http://www.unizd.hr/InternationalRelations/InternationalRelationsOffice/tabid/5277/language/en-US/Default.aspx
http://www.unizd.hr/InternationalRelations/InternationalRelationsOffice/tabid/5277/language/en-US/Default.aspx
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Језик на којем се одвија 
мобилност 

Хрватски/енглески - - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2 - - 

Област(и) за мобилност све заједничке области - - 

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 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 
Урош Клине, Head of IRO, erasmus@um.si  
Аленка Марушић, Faculty Coordinator alenka.marusic@um.si 

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 
особље 

- 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

- - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Држање наставе 
(Teaching) 

- 

Алоцирани број мобилности 1 стипендија 1 стипендија - 

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески Енглески - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 Б2 - 

Област(и) за мобилност 
0230 Страни језици 
0223 Филозофија и 
етика 

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) 

- 

 

 

 

 

https://www.um.si/en/international/erasmus/pages/Faculties-information.aspx
https://www.um.si/en/international/erasmus/pages/Faculties-information.aspx
mailto:erasmus@um.si
mailto:alenka.marusic@um.si


5. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Беира Интериор у Ковиљи 

Земља Португал 

Сајт www.ubi.pt   

Еразмус код P COVILHA01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, international@ubi.pt  

 

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 

Енглески/португалски - - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 - - 

Област(и) за мобилност 0313 Психологија - - 

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 Јулиус Максимилијан у Вирцбургу 

Земља Немачка 

Сајт www.uni-wuerzburg.de 

Еразмус код D WURZBUR01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, international@uni-wuerzburg.dе   

 

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 

Немачки - - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 - - 

Област(и) за мобилност 0230 Језици - - 

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

-Уколико кандидати не иду на Одсек за германистику, потребни су 
следећи језици и нивои: 
за романистику: италијански/ француски/ шпански – А2 (у зависности 
од језика на коме се одржава настава) 

http://www.ubi.pt/
mailto:international@ubi.pt
http://www.uni-wuerzburg.de/
mailto:international@uni-wuerzburg.dе


итд) за руску филологију: немачки/руски – Б1 
за англистику: енглески/немачки – Б1 

 

 

 

7. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Гдањску 

Земља Пољска 

Сајт http://en.ug.edu.pl/ 

Еразмус код PL GDANSK01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus.eu@ug.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 

Српски/пољски - - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 - - 

Област(и) за мобилност 0230 Језици - - 

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 у Вроцлаву 

Земља Пољска 

Сајт https://international.uni.wroc.pl/en/llperasmus-studies    

Еразмус код PL WROCLAW01 

Контакт особа и мејл 
Др Јоана Кула, Joanna.kula@uwr.edu.pl / др Ленка Птак, 
Lenka.ptak@uwr.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 - - 

http://en.ug.edu.pl/
mailto:erasmus.eu@ug.edu.pl
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mailto:Joanna.kula@uwr.edu.pl
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Језик на којем се одвија 
мобилност 

Српски/пољски/енглески - - 

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б1 - - 

Област(и) за мобилност 0232 Језик и књижевност - - 

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

  

 


