
Технолошки факултет 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Др Ивана Лончаревић 

Имејл за слање пријава ivana.radujko@gmail.com; vanja.katic@uns.ac.rs 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 
1. Sapienza Università di Roma, Италија  
2. Прехрамбено биотехнолошки факултет, Свеучилиште у Загребу, Хрватска 
3. Ankara University, Турска 

 

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 Sapienza Università di Roma 

Земља Италија 

Сајт http://en.uniroma1.it/ 

Еразмус код I ROMA01 

Контакт особа и мејл Fabio Giulii Capponi, email: fabio.giuliicapponi@uniroma1.it 

 

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 

Енглески, 
италијански, српски 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

   

Област(и) за мобилност 
Food Processing,  
Chemical engineering 
and processes 

  

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

 

 

mailto:ivana.radujko@gmail.com
http://en.uniroma1.it/


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Прехрамбено биотехнолошки факултет, Свеучилиште у Загребу 

Земља Хрватска 

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

Еразмус код HR ZAGREB01 

Контакт особа и мејл Full professor Mladen Brnčić, mbrncic@pbf.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Razmena (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески, хрватски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

Food Processing,  
Chemical engineering, 
Mining and extraction 
Pharmacy 

Food Processing  

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Ankara University 

Земља Турска 

Сајт http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=4294&bot=1911 

Еразмус код TR ANKARA01 

Контакт особа и мејл Assoc.Prof.Dr. Özge ÜLKER, емаил: erasmus@ankara.edu.tr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Razmena (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Енглески, турски, српски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

mailto:mbrncic@pbf.hr


Област(и) за мобилност 
Food Technology, 
Food Engineering 

  

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

- 

 

 


