
Медицински факултет 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Дубравка Клајић 

Имејл за слање пријава dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs    

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 
1. Универзитет Università Politecnica delle Marche, Анкона , Италија 
2. Медицински универзитет у Лођу, Пољска 
3. Универзитет Федерико II у Напуљу, Италија 
 
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 Универзитет Università Politecnica delle Marche, Анкона 

Земља Италија 

Сајт https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/L/1 

Еразмус код I  ANCONA01 

Контакт особа и мејл 

Ms. Silvia Mangialardo, M.A. 

Email: s.mangialardo@univpm.it  

Tel.: +39 071220 3020 

 

Категорија мобилности Студенти Наставно/научно особље Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само 

студенти) 
Интегрисане студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

Алоцирани број мобилности 2   

Категорија Еразмус+ стипендије Пракса (Traineeship)   

Алоцирани број мобилности Choose an item.   

Језик на којем се одвија 

мобилност 
енглески   

Минимални ниво знања језика 

на којем се одвија мобилност  
Б1   

Област(и) за мобилност 
0912-медицина; 0911 

стоматологија 
  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји 

специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има 

свој онлајн систем, итд) 

 

 

mailto:dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/L/1
mailto:s.mangialardo@univpm.it


 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Медицински универзитет у Лођу, Лођ  

Земља Пољска 

Сајт http://studymed.umed.pl/   

Еразмус код PL LODZ03 

Контакт особа и мејл Aleksandra Karaś, aleksandra.karas@umed.lodz.pl  

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

Алоцирани број мобилности 2   

Категорија Еразмус+ стипендије Пракса (Traineeship)   

Алоцирани број мобилности Choose an item.   

Језик на којем се одвија мобилност енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1   

Област(и) за мобилност 
0912-медицина; 0911 

стоматологија 
  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Федерико II, Напуљ 

Земља Италија 

Сајт www.unina.it  

Еразмус код I  NAPOLI01 

Контакт особа и мејл 
Fernanda Nicotera, international@unina.it  

Raffaella Sorrentino, rafsorre@unina.it  

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност енглески   

Минимални ниво знања језика на Б1   

http://studymed.umed.pl/
mailto:aleksandra.karas@umed.lodz.pl
http://www.unina.it/
mailto:international@unina.it
mailto:rafsorre@unina.it


којем се одвија мобилност  

Област(и) за мобилност 0916-фармација   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 


