Технолошки факултет
Име и презиме
Имејл за слање пријава

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА
Др Ивана Лончаревић
ivana.radujko@gmail.com

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима:
1.
2.

Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Хрватска
Свеучилиште у Загребу, Хрватска

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

Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку (Факултет за прехрамбене
технологије)

Земља

Хрватска

Сајт

www.unios.hr/incoming-mobility

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

1

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

Енглески , хрватски
B1

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

Food Processing, Chemical
engineering, Mining and
extraction Pharmacy
UNIOS cannot accept applications received after the stated deadline. It is not possible for
students to defend Bachelor papers, Master thesis or PhD thesis at UNIOS within this
agreement and to obtain final qualification. UNIOS provides technical and academic
support to students and staff with disabilities; depending on individual needs, excluding
financial supports.

Назив партнерске институције

Свеучилиште у Загребу, Прехрамбено биотехнолошки факултет

Земља

Хрватска

Сајт

http://www.unizg.hr/homepage/international-relations/

Еразмус код

HR ZAGREB01

Контакт особа и мејл

Проф. Младен Брнчић, mbrncic@pbf.hr

Област(и) за мобилност

КА103 ПАРТНЕР

Категорија мобилности

Студенти

Ниво мобилности (само студенти)

Сви нивои студија

Категорија Еразмус+ стипендије

Размена (Study exchange)

Алоцирани број мобилности

2

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

Енглески, хрватски
B1

Област(и) за мобилност

Food Processing, Chemical
engineering, Mining and
extraction Pharmacy

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

-

