
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Драгана Крајиновић 

Имејл за слање пријава dkrajinovic@polj.uns.ac.rs   

 
Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 
1. Мађарски универзитет за пољопривреду и бионауке (претходни назив: Сент Иштван Универзитет) , 

Мађарска 
2. Универзитет у Дебрецену, Мађарска 
3.    Банатски универзитет за пољопривредне науке и ветеринарску медицину „Краљ Михаел I од 
Румуније“ у Темишвару, Румунија 
4.   Словачки универзитет за пољопривреду у Њитри, Словачка 
5.   Пољопривредни универзитет Пловдив, Бугарска 
6.   Свеучилиште „Јосип Јуриј Штросмајер“, Факултет за агробиотехничке науке, Осијек, Хрватска 
7.   Свеучилиште у Загребу, Агрономски факултет, Загреб, Хрватска 
8.   Универзитет у Марибору, Пољопривредни факултет, Марибор, Хрватска 
9.   Универзитет „Федерико II“ у Напуљу, Италија 
10. Универзитет за природне ресурсе и бионауке у Бечу – БОКУ, Аустрија 
11. Национална школа а пољопривредно инжењерство Бордо, Француска 
12. Afyon Kocatepe Универзитет, Турска 
13.  Мартин Лутер Универзитет, Хале, Немачка 
 
 
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 
Мађарски универзитет за пољопривреду и бионауке (претходни 
назив: Сент Иштван Универзитет) 

Земља Мађарска 

Сајт линк 

Еразмус код HU GODOLLO01 

Контакт особа и мејл Edit Szabadszállási, Szabadszallasi.Edit@uni-mate.hu      

 

Категорија мобилности Студенти -  

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески или 
мађарски 

  

mailto:dkrajinovic@polj.uns.ac.rs
https://archive.uni-mate.hu/en
mailto:Szabadszallasi.Edit@uni-mate.hu


Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда   

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 у Дебрецену 

Земља Мађарска 

Сајт http://mobi.unideb.hu/ 

Еразмус код HU DEBRECE01 

Контакт особа и мејл Gargya Katalin gargya.katalin@unideb.hu и erasmus@unideb.hu  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески или 
мађарски 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда 0810 Пољопривреда  

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Банатски универзитет за пољопривредне науке и ветеринарску 
медицину „Краљ Михаел I од Румуније“ у Темишвару 

Земља Руминија 

Сајт https://www.usab-tm.ro/en 

Еразмус код RO TIMISOA03 

Контакт особа и мејл Raul Pascalau, erasmus.usamvbt@yahoo.com  

 

Категорија мобилности Студенти   

http://mobi.unideb.hu/
mailto:gargya.katalin@unideb.hu
mailto:erasmus@unideb.hu
https://www.usab-tm.ro/en
mailto:erasmus.usamvbt@yahoo.com


Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда   

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

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Словачки универзитет за пољопривреду у Њитри 

Земља Словачка 

Сајт линк 

Еразмус код SK NITRA02 

Контакт особа и мејл Eva Trabalíková eva.trabalikova@uniag.sk  или erasmus@uniag.sk   

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

енглески или 
словачки 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда   

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

 

 

http://www.uniag.sk/
mailto:eva.trabalikova@uniag.sk
mailto:erasmus@uniag.sk


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Пољопривредни универзитет Пловдив 

Земља Бугарска 

Сајт линк 

Еразмус код BG PLOVDIV01 

Контакт особа и мејл Dora Ivanova inter@au-plovdiv.bg  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 081 Пољопривреда   

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Свеучилиште „Јосип Јуриј Штросмајер“, Факултет за агробиотехничке 
науке, Осијек 

Земља Хрватска 

Сајт линк 

Еразмус код HR OSIJEK01 

Контакт особа и мејл 
Даниел Хаман   daniel.haman@fazos.hr  
Мартина Шуто  martina@unios.hr  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

енглески и/или 
хрватски 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда   

https://www.au-plovdiv.bg/en/
mailto:inter@au-plovdiv.bg
mailto:martina@unios.hr
mailto:daniel.haman@fazos.hr
mailto:martina@unios.hr


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

Листа курсева: ЛИНК 
 
 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Свеучилиште у Загребу, Агрономски факултет, Загреб 

Земља Хрватска 

Сајт линк 

Еразмус код 
HR ZAGREB01 

 

Контакт особа и мејл Административни контакт: Ема Бријачак, umo@agr.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

хрватски и/или 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2 енглески за 
предмете на 
енглеском језику 

  

Област(и) за мобилност 081 Пољопривреда   

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

Листа предмета на енглеском језику: 
https://www.agr.unizg.hr/en/group/400/Study+Programmes+in+English  
Листа основне студије: 
https://www.agr.unizg.hr/hr/group/103/Preddiplomski+studij  
Листа мастер студије: 
https://www.agr.unizg.hr/hr/group/104/Diplomski+studij  
 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Марибору, Пољопривредни факултет, Марибор 

Земља Словенија 

Сајт линк 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл ИРО erasmus@um.si   

 

Категорија мобилности Студенти   

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/university-units-and-erasmus-courses-20172018/
https://www.agr.unizg.hr/
mailto:umo@agr.hr
https://www.agr.unizg.hr/en/group/400/Study+Programmes+in+English
https://www.agr.unizg.hr/hr/group/103/Preddiplomski+studij
https://www.agr.unizg.hr/hr/group/104/Diplomski+studij
http://www.um.si/
mailto:erasmus@um.si


Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 081 Пољопривреда   

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“ у Напуљу 

Земља Италија 

Сајт линк 

Еразмус код I NAPOLI01 

Контакт особа и мејл David De Simone INTERNATIONAL@unina.it  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

италијански и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1 италијански и/или 
Б2 енглески 

  

Област(и) за мобилност 081 Пољопривреда   

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

Click here to enter text. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет за природне ресурсе и бионауке у Бечу - БОКУ 

Земља Аустрија 

Сајт линк 

http://www.international.unina.it/erasmus/
mailto:INTERNATIONAL@unina.it
https://boku.ac.at/en/boku-international


Еразмус код A WIEN03 

Контакт особа и мејл Nicole Fohringer,  erasmus.mundus2@boku.ac.at  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Мастер студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

енглески или 
немачки 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
081Пољопривреда 
 

 
 
 

 

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Национална школа а пољопривредно инжењерство Бордо 

Земља Француска 

Сајт линк 

Еразмус код F BORDEAU28 

Контакт особа и мејл Tanya Pardo tanya.pardo@agro-bordeaux.fr   

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Мастер студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески и 
француски 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 081 Пољопривреда   

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

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=fnirEszb58o  
 
Click here to enter text. 

mailto:erasmus.mundus2@boku.ac.at
https://www.agro-bordeaux.fr/
mailto:tanya.pardo@agro-bordeaux.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fnirEszb58o


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Afyon Kocatepe Универзитет 

Земља Турска 

Сајт линк 

Еразмус код TR AFYON01 

Контакт особа и мејл 
R.A. Mahmut Sinan Erez;  mserez@aku.edu.tr ; uib@aku.edu.tr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески и/или 
турски 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 
084 Ветеринарска 
медицина 

  

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

Каталог курсева: ЛИНК 
 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Мартин Лутер Универзитет, Хале 

Земља Немачка 

Сајт ЛИНК 

Еразмус код D HALLE01 

Контакт особа и мејл Anna Kostov erasmus@uni-halle.de   

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности -   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески и/или 
немачки 

  

http://www.aku.edu.tr/
mailto:mserez@aku.edu.tr
mailto:uib@aku.edu.tr
http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx
https://www.landw.uni-halle.de/
mailto:erasmus@uni-halle.de


Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0810 Пољопривреда   

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

Додатне информације: линк 

 

http://www.international.uni-halle.de/international_office/

