
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Биљана Цветковић 

Имејл за слање пријава biljana.cvetkovic@fins.uns.ac.rs 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 

1. Технички универзитет у Софији, Бугарска 

2. Универзитет у Салерму, Италија 

3. Универзитет у Падови, Италија 

4. Универзитет Bursa Uludağ, Турска  

5. Универзитет у Барију Алдо Моро, Италија 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технички универзитет у Софији 

Земља Бугарска 

Сајт https://tu-sofia.bg/ 

Еразмус код BG SOFIA16 

Контакт особа и мејл Проф.. Tasho Tashev,  t_tashev@tu-sofia.bg 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  081, 0721  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Салерму 

Земља Италија 

Сајт https://web.unisa.it/en/home 

Еразмус код I SALERNO01 

Контакт особа и мејл erasmus@unisa.it 



 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  081, 0721  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Падови 

Земља Италија 

Сајт https://www.unipd.it/ 

Еразмус код  

Контакт особа и мејл Susanne Kloehn, erasmus.agripolis@unipd.it 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  081, 0721  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Bursa Uludağ  

Земља Турска 

Сајт http://en.uludag.edu.tr/ 



Еразмус код TR BURSA01 

Контакт особа и мејл Проф. Ömer Kaynakli, erasmus@uludag.edu.tr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  081, 0721  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Барију Алдо Моро  

Земља Italija 

Сајт https://www.uniba.it/it/internazionale 

Еразмус код I BARI01 

Контакт особа и мејл 
Проф. Roberta De Michele 

roberta.demichele@uniba.it 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  081, 0721  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 


