
Факултет техничких наука 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерским институцијама: 

1. Универзитет у Марибору, Словенија 
2. Техничко велеучилиште у Загребу, Хрватска 

3. Универзитет  Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Хрватска 

4. Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија 

5. Техничко-економски универзитет у Будимпешти, Mађарска 

6. Технички универзитет у Грацу, Аустрија 

7. Егејски универзитет у Митилени, Грчка 

8. Политехнички институт Кастело Бранко, Португалија 

9. Универзитет краљ Хуан Карлос у Мадриду, Шпанија 

10.  SRH  Универзитет у Хајделбергу, 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 Универзитет у Марибору 

Земља Словенија 

Сајт https://www.um.si/en/Pages/default.aspx 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл 
Urоš Kline,  erasmus@um.si  

 

 

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 

Словеначки  и 
енглески 

 
 
 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Биљана Брадић 

Имејл за слање пријава iro.ftn@uns.ac.rs  

https://www.um.si/en/Pages/default.aspx
mailto:erasmus@um.si
mailto:iro.ftn@uns.ac.rs


Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0713 Electricity 
and        Energy 
 
0714 Electronics and 
Automation 
 
061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
 
1041 Transport 
Services 
 

  

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/default.aspx 

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Техничко велеучилиште у Загребу 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.tvz.hr/ 

Еразмус код HR ZAGREB05 

Контакт особа и мејл Vida Senci, vida.senci@tvz.hr 

 

Категорија мобилности Студенти  
Ненаставно 
особље 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

 
Усавршавање 
(Training) 

Алоцирани број мобилности 1  1 

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Хрватски  и 
енглески 

 
Хрватски  и 
енглески 

https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx
https://www.tvz.hr/
mailto:vida.senci@tvz.hr


Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2  Б2 

Област(и) за мобилност 

0715  Mechanics 
and Metal Work 
 
0732  Building 
and          Civil 
Engineering 
 
0713 Electricity 
and  Energy 
 
0714 Electronics 
and automation 
061 Information 
and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
 
0413 Management 
and administration 

 
Служба 
кадровских и 
правних послова 

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

https://www.tvz.hr/international-and-national- 
cooperation/erasmus/incoming-mobility/students?lang=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tvz.hr/international-and-national-cooperation/erasmus/incoming-mobility/students?lang=en
https://www.tvz.hr/international-and-national-cooperation/erasmus/incoming-mobility/students?lang=en


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Јосипа Јурја Штросмајера  у Осијеку 

Земља Хрватска 

Сајт 
http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-
incoming-students/ 
 

Еразмус код HR OSIJEK01 

Контакт особа и мејл Martinа Šuto, erasmus@unios.hr 

 

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 

Хрватски и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

071 
Engineering 
and 
engineering 
trades 

 
052 
Environment 

 
073 
Architecture and 
construction 
  
061 Information 
and 
communication 
technologies (ICTs) 

 
 

  

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

 

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/
http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/


 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Јосипа Јурја Штросмајера  у Осијеку 

Земља Хрватска 

Сајт 
http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-
incoming-students/ 
 

Еразмус код HR OSIJEK01 

Контакт особа и мејл Martinа Šuto, erasmus@unios.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Пракса 
(Traineeship) 

  

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Хрватски и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

071 
Engineering 
and 
engineering 
trades 

 
052 
Environment 

 
073 
Architecture and 
construction 
  
061 Information 
and 
communication 
technologies (ICTs) 

 
 

  

Напомена о партнеру (обавезно  

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/
http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/


навести ако постоји 
специфичност релеватна за 
конкурс – нпр. ако партнер има 
свој онлајн систем, итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт https://upt.ro/ 

Еразмус код RO TIMISOA04 

Контакт особа и мејл Irenа Ciobanu,irena.ciobanu@upt.ro 

 

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 

Румунски и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0211 Audio-
visual  techniques 
and media 
production 

 
0413 
Managemant and 
administration 
 
061 Information and 
communication 
technologies (ICTs) 

 
0715  Mechanics 
and      metal 
trades  
 
0731 Architecture 

  

https://upt.ro/
mailto:irena.ciobanu@upt.ro


and town 
planning 
 
0788 Mechatronics 

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

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari- 
Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and- 
deadlines_17_en.html 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт https://upt.ro/ 

Еразмус код RO TIMISOA04 

Контакт особа и мејл Irenа Ciobanu,irena.ciobanu@upt.ro 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ 
стипендије 

Пракса (Traineeship)   

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Румунски и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0211 Audio-
visual  techniques 
and media 
production 

 
0413 
Managemant and 
administration 
 
061 Information and 
communication 
technologies (ICTs) 

 

  

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
https://upt.ro/
mailto:irena.ciobanu@upt.ro


0715  Mechanics 
and      metal 
trades  
 
0731 Architecture 
and town 
planning 
 
0788 Mechatronics 

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

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari- 
Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and- 
deadlines_17_en.html 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Техничко-економски универзитет у Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт 
http://www.bme.hu/en 
 

Еразмус код HU BUDAPES02 

Контакт особа и мејл Gellert Szarvas, szarvas.gellert@bme.hu 

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 
особље 

 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Држање наставе 
(Teaching) 

 

Алоцирани број мобилности 2 1  

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Mађарски и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2 Б2  

Област(и) за мобилност 

0713  
Еlectricity and 
energy 

 
0714 
Electronics 
and 

0713  
Еlectricity and 
energy 

 
0714 
Electronics and 
automation 

 

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html
http://www.bme.hu/en/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/


automation 
 
0715 
Mechanics and 
metal trades 
  
061 Information 
and 
communication 
technologies (ICTs) 

 
 

 
0715 
Mechanics and 
metal trades 
  
061 Information and 
communication 
technologies (ICTs) 

 
 

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технички универзитет у Грацу 

Земља   Аустрија 

Сајт https://www.tugraz.at/international 

Еразмус код A  GRAZ02 

Контакт особа и мејл Kordulа Fabiani,kordula.fabiani@tugraz.at 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Мастер и докторске 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Немачки и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0532  Еarth 
sciences (only 
for Geodesy, 
Geomatics 
Engineering, 
Geomatics 

  

https://www.tugraz.at/international
mailto:kordula.fabiani@tugraz.at


Science, 
Geospatial- 
Technologies) 
 
0715  Mechanics 
and      metal 
trades  
 
 

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

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технички универзитет у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт https://www.tugraz.at/international 

Еразмус код A  GRAZ02 

Контакт особа и мејл Kordulа Fabiani,kordula.fabiani@tugraz.at 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Мастер и докторске 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Пракса 
(Traineeship) 

  

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија 
мобилност 

Немачки и 
енглески 

  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0532  Еarth 
sciences (only 
for Geodesy, 
Geomatics 
Engineering, 
Geomatics 
Science, 
Geospatial- 
Technologies) 

  

https://www.tugraz.at/international
mailto:kordula.fabiani@tugraz.at


 
0715  Mechanics 
and      metal 
trades  
 
 

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

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Егејски универзитет у Митилени 

Земља Грчка 

Сајт https://www.erasmus.aegean.gr 

Еразмус код G ATHINE 41 

Контакт особа и мејл Olga-Ioanna Kalantzi,erasmus@aegean.gr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 
особље 

 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

   

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 
(Teaching) 

 

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија 
мобилност 

 
Грчки и енглески  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

 Б2  

Област(и) за мобилност 
 
 

0712  Environmental 
protection technology 

 

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

 

 

https://www.erasmus.aegean.gr/
mailto:erasmus@aegean.gr


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички институт Кастело Бранко  

Земља Португалија 

Сајт https://www.ipcb.pt/en 

Еразмус код P CASTELO01 

Контакт особа и мејл Joao Pedro Luz, gri.coord@ipcb.pt 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 
особље 

 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

   

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 
(Teaching) 

 

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија 
мобилност 

 Португалски и 
енглески 

 

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

 Б2  

Област(и) за мобилност 
 
 

071 Engineering and 
engineering trades  

 

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 краљ Хуан Карлос у Мадриду 

Земља Шпанија 

Сајт https://www.urjc.es 

Еразмус код E MADRID26 

Контакт особа и мејл Elisa Gomez- Luengo, elisa.gomezluengo@urjc.es 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 
особље 

 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

   

Категорија Еразмус+ стипендије  Држање наставе  

https://www.ipcb.pt/en
mailto:gri.coord@ipcb.pt
https://www.urjc.es/en
mailto:elisa.gomezluengo@urjc.es


(Teaching) 

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија 
мобилност 

 
Шпански и енглески  

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

 Б2  

Област(и) за мобилност 

 
 

061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
 
0731 Architecture and 
town planning  
 
0414 Marketing  and 
advertising 
 
 

 

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

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције  SRН Универзитет у Хајделбергу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.hochschule-heidelberg.de/en/homepage/  

Еразмус код D HEILDEB05 

Контакт особа и мејл   Bettina Pauley, bettina.pauley@srh.de 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 
особље 

 

Ниво мобилности (само 
студенти) 

   

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 
(Teaching) 

 

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија  Немачки и енглески  

https://www.hochschule-heidelberg.de/en/homepage/
mailto:bettina.pauley@srh.de


мобилност 

Минимални ниво знања језика 
на којем се одвија мобилност  

 Б2  

Област(и) за мобилност 
 
 

057 Water 
Management 
Engineering 

 

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

Едукација у домену савремених тремана отпадних вода, као 
планирана активнoст  у сарадњи са два мастер студијска 
програма SRН и УНС(ФТН – Инжењерство третмана и 
заштите вода) и припрема за IFAT. 

 

 

 

 

 


