Природно-математички факултет

Име и презиме
Имејл за слање пријава

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА
Гордана Влаховић
erasmus@pmf.uns.ac.rs

Позив је отворен за мобилност студената на следећим Еразмус+ партнерима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Универзитет Јурја Добриле у Пули
Рурски универзитет у Бохуму
Технолошки универзитет у Грацу
Y Schools
Универзитет "Paris-Est Créteil Val-de-Marne", Факултет за науку и технологију
Универзитет у Сплиту
Технолошки универзитет у Лублину
Универзитет Федерико II у Напуљу
Универзитет у Овиеду

Могуће категорије мобилности и области налазе се у табелама за сваку Еразмус+ КА103
партнерску институцију. Пријава кандидата је могућа само за отворене категорије.

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл
Категорија мобилности

КА103 ПАРТНЕР
Универзитет Јурја Добриле у Пули
Хрватска
https://www.unipu.hr/
HR PULA01
Соња Доленец, sdolenec@unipu.hr
Студенти
Основне и мастер
студије
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

Хрватски, Енглески

-

-

Б2

-

-

Област(и) за мобилност

1015 - Travel, Tourism
and Leisure

-

-

Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност

Каталог курсева: https://www.unipu.hr/en/visitingstudents/course_catalogue_for_incoming_students

Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

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

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл
Категорија мобилности
Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност

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

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл

Инфо за Еразмус+ студенте: https://www.unipu.hr/en/visiting-students

КА103 ПАРТНЕР
Рурски универзитет у Бохуму
Немачка
https://www.ruhr-uni-bochum.de/en
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/en/study-with-us
D BOCHUM01
Департмански координатор: Matthias Kiese, matthias.kiese@rub.de
Институционални координатор: jutta.schmid@uv.rub.de
Студенти
Основне и мастер
студије
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

Енглески, Немачки

-

-

Б2*

-

-

0532 Earth Sciences
053-2 Earth Sciences
* Минимално Б2; домаћин може да тражи и виши ниво у зависности
од активности предвиђених планом мобилности.
Актуелне информације о COVID-19 вирусу: https://www.ruhr-unibochum.de/en/current-information-about-corona
Након номинације, студенти ће мејлом добити линк за обавезну
онлајн регистрацију од партнерског универзитета.
Информације за студенте:
http://international.rub.de/gaststudis/programme/index.html.en

КА103 ПАРТНЕР
Технолошки универзитет у Грацу
Аустрија
https://www.tugraz.at/home/
A GRAZ02
Kordula Fabiani, kordula.fabiani@tugraz.at

Категорија мобилности

Студенти
Основне и мастер
студије
Размена (Study
exchange)
5

-

-

-

-

-

-

Енглески

-

-

Б2

-

-

Област(и) за мобилност

0712- Environmental
Protection Technology
0612 - Database and
Network Design and
Administration
0541 - Mathematics

-

-

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

Информације за студенте:
https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studyingand-teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/

Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл
Категорија мобилности
Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност

КА103 ПАРТНЕР
Y Schools
Француска
https://ecolesuperieuretourisme.fr/en
F TROYES07
Sandra Rohmer, sandra.rohmer@yschools.fr
Студенти
Основне и мастер
студије
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

Енглески, Француски

-

-

Б1

-

-

1015 - Travel, Tourism
and Leisure

-

-

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

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл
Категорија мобилности
Ниво мобилности (само студенти)

Academic Advisor: Ciska Seyssel, ciska.seyssel@yschools.fr
Online application: October 15 - November 15
Course Catalogue: http://open.get-formation.fr/recherche.php

КА103 ПАРТНЕР
Универзитет "Paris-Est Créteil Val-de-Marne", Факултет за науку и
технологију
Француска
https://sciences-tech.u-pec.fr/
F PARIS012
Xavier Faure, xavier.faure@u-pec.fr
Студенти
Сви нивои студија
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

eнглески/француски

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

052 Заштита животне
средине, 0541
Математика,
0533 Физика,
061 Информатика

-

-

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

Номинација студената путем мејла: international-sciences@u-pec.fr ,
обавезна онлајн регистрација.

Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл

КА103 ПАРТНЕР
Универзитет у Сплиту
Хрватска
https://www.unist.hr/en/
Faculty of Chemistry and Technology: https://www.ktf.unist.hr/
HR SPLIT01
Institutional Coordinator: Ana Ćosić, acosic@unist.hr
Faculty of Chemistry and Technology Institutional Coordinator: Prof. Dr.
Dražan Jozić,

djozic@ktf-split.hr

Категорија мобилности
Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Област(и) за мобилност

Студенти
Сви нивои студија
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

Хрватски/Енглески

-

-

Б2

-

-

0521 Environmental
Sciences
0531 Chemistry

-

-

Course Catalogue:
http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/pOM84Scxcky_EjBhmiiZQ/Text/COURSE%20CATALOGUE-1-1.pdf
Напомена о партнеру (обавезно
навести ако постоји специфичност
релеватна за конкурс – нпр. ако
партнер има свој онлајн систем,
итд)

Instructions for Erasmus+ students:
http://www.unist.hr/Portals/0/datoteke/Instructions_study%20period%20
at%20UNIST.pdf
International Student Guide:
https://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/8EnN2zFXI06_DlD6uVBpw/Link/UNIST%20INTERNATIONAL%20STUDENT%20GUIDE.pdf

КА103 ПАРТНЕР
Назив партнерске институције

Технолошки универзитет у Лублину

Земља

Пољска

Сајт

https://bkm2.pollub.pl/en/

Еразмус код

PL LUBLIN03

Контакт особа и мејл

Aкадемски координатор: Izolda Gorgol, i.gorgol@pollub.pl
Aдминистративни координатор за студенте:

Aleksandra Matyjaszczyk, a.matyjaszczyk@pollub.pl

Категорија мобилности

Студенти
Основне и мастер
студије
Размена (Study
exchange)
1

-

-

-

-

-

-

Језик на којем се одвија
мобилност

Енглески

-

-

Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0541 Mathematics

-

-

Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности

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

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл
Категорија мобилности
Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност
Област(и) за мобилност

Студенти треба да гледају курсеве који се налазе на Fundamentals of
Technology Faculty
https://bkm2.pollub.pl/en/international-students/47-incoming-exchangestudents/ects-catalogue

КА103 ПАРТНЕР
Универзитет Федерико II у Напуљу
Италија
http://www.unina.it/en_GB/home
I NAPOLI01
Gianluca Polese, gianluca.polese@unina.it
Студенти
Сви нивои студија
Размена (Study
exchange)
3

-

-

-

-

-

-

Енглески/италијански -

-

Б1

-

0511 Biology
0512 Biochemistry

-

-

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

Назив партнерске институције
Земља
Сајт
Еразмус код
Контакт особа и мејл

Категорија мобилности

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију
(селектовани студенти добијају упутство путем имејла).
Информације доступне на линку:
http://www.international.unina.it/erasmus/
Информације за студенте и особље у вези са COVID 19 вирусом:
shorturl.at/hiQRY

КА103 ПАРТНЕР
Универзитет у Овиеду
Шпанија
http://www.unina.it/en_GB/home
E OVIEDO01
Академски координатор за математику: Jorge Jiménez Meana,
meana@uniovi.es
Академски координатор за биологију: Eva Garcia-Vazquez,
egv@uniovi.es
Студенти
Мастер и докторске
студије
Размена (Study
exchange)
2

-

-

-

-

-

-

Енглески/шпански

-

-

Б1

-

-

Област(и) за мобилност

0511 Biology
0541 Mathematics

-

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

Информације за Еразмус+ студенте:
https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros
Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију
(селектовани студенти добијају упутство путем имејла).

Ниво мобилности (само студенти)
Категорија Еразмус+ стипендије
Алоцирани број мобилности
Језик на којем се одвија
мобилност
Минимални ниво знања језика на
којем се одвија мобилност

-

