
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Биљана Брадић 

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

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 

 

1. Политехнички универзитет у Барију, Италија 

2. Техничко-економски универзитет у Будимпешти, Мађарска 

3. Шлески технолошки универзитет у Гљивицама, Пољска  

4. Универзитет у Љубљани, Факултет за рачунарство и информатику, Словенија 

5. Универзитет у Марибору, Словенија 

6. Универзитет у Ријеци, Грађевински факултет, Хрватска 

7. Универзитет у Сегедину Инжењерски факултет, Мађарска 

8. Универзитет у Славонском Броду, Хрватска 

9. Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички универзитет у Барију 

Земља Италија 

Сајт www.poliba.it 

Еразмус код I BARI05 

Контакт особа и мејл 
Francesca De Serio, 

francesca.deserio@poliba.it 

 

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  Италијански и енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0732 Building and civil 

engineering 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 



КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Техничко-економски универзитет у Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт www.bme.hu/en 

Еразмус код HU BUDAPES02 

Контакт особа и мејл Adam Bajusz, erasmus@bme.hu 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  Maђарски и енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0713 Electricity and 

energy 

 

0714 Electronics and 

automation 

 

0715 Mechanics and 

metal trades 

 

0610 Information and 

communication 

technologies (ICTs) 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Шлески технолошки универзитет у Гљивицама 

Земља Пољска 

Сајт www.polsl.pl  

Еразмус код PL GLIWICE01 

Контакт особа и мејл 
Szymon Dawczyński, 

szymon.dawczynski@polsl.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

mailto:szymon.dawczynski@polsl.pl


Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  Пољски и енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0732 Building and civil 

engineering 

 

 

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 Љубљани, Факултет за рачунарство и 

информатику 

Земља Словенија 

Сајт www.fri.uni-lj.si 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 
Vesna Gračner 

vesna.gracner@fri.uni-lj.si 

 

Категорија мобилности   Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије   
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   1 

Језик на којем се одвија мобилност   
Словеначки и 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
  Б2 

Област(и) за мобилност   

Служба за 

међународну 

сарадњу 

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 Марибору 



Земља Словенија 

Сајт www.um.si/en 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл 

Uroš Kline 

uros.kline@um.si 

 

 

Категорија мобилности   Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије   
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   1 

Језик на којем се одвија мобилност   
Словеначки и 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
  Б2 

Област(и) за мобилност   

Служба за 

међународну 

сарадњу 

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 Ријеци, Грађевински факултет 

Земља Хрватска 

Сајт www.gradri.uniri.hr 

Еразмус код HR RIJEKA01 

Контакт особа и мејл 

Silvija Mrakovčić  

silvija.mrakovcic@uniri.hr 

 

 

Категорија мобилности   Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије   
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   1 

Језик на којем се одвија мобилност   
Хрватски и 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
  Б2 

Област(и) за мобилност   Студентска служба 



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 Сегедину Инжењерски факултет 

Земља Мађарска 

Сајт www.u-szeged.hu/erasmus 

Еразмус код HU SZEGED01 

Контакт особа и мејл 
Jozsef Gal, galj@mk.u- szeged.hu 

 

 

Категорија мобилности   Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије   
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   2 

Језик на којем се одвија мобилност   
Maђарски и 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
  Б2 

Област(и) за мобилност   
Служба кадровских 

и правних послова 

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 Славонском Броду 

Земља Хрватска 

Сајт www.unisb.hr 

Еразмус код HR SLAVO01 

Контакт особа и мејл 
Damir Rukavina  

erasmu@unisb.hr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

mailto:galj@mk.u-


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 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт www.upr.ro/international 

Еразмус код RO TIMISOA04 

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

dr eng Diana Andone, diana.andone@upt.ro 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  2 1 

Језик на којем се одвија мобилност  Румунски и енглески 
Румунски и 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0713 Electricity and 

energy 

 

0714 Electronics and 

automation 

 

0715 Mechanics and 

metal trades 

 

0610 Information and 

communication 

technologies (ICTs) 

 

Служба за 

међународну 

сарадњу 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 
 



релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 


