
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Кристина Остојић 

Имејл за слање пријава erasmus@ff.uns.ac.rs  

Напомене За особље Филозофског факултета у овом Позиву доступно је 

укупно 12 стипендија. 

 

 

Позив је отворен за мобилност наставног и ненаставног особља на следећим Еразмус+ 

партнерским институцијама:  

1. Универзитет Беира Интеиор у Ковиљи, Португал 

2. Универзитет у Гдањску, Пољска 

3. Универзитет у Лођу, Пољска 

4. Универзитет у Вроцлаву, Пољска 

5. Универзитет Мартин Лутер у Халеу, Немачка 

6. Универзитет у Варшави, Пољска 

7. Универзитет у Вирцбургу, Немачка 

8. Универзитет у Љубљани, Словенија 

9. Универзитет примењених наука Ховест, Белгија 

10. Универзитет Еберхард Карлс у Тибингену, Немачка 

11. Универзитет у Никозији, Кипар 

12. Универзитет у Ријеци, Хрватска 

13. Јагелонски универзитет у Кракову, Пољска 

14. Универзитет у Бамбергу, Немачка 

15. Универзитет Паул Валери у Монпељеу, Француска 

16. Универзитет Г. Д’Анунцио, Кјети-Пескара, Италија 

17. Универзитет у Поатјеу, Француска 

18. Универзитет у Печују, Мађарска 

19. Универзитет у Регенсбургу, Немачка 

20. Универзитет у Генту, Белгија 

21. Универзитет у Стокхолму, Шведска 

22. Универзитет Павел Јозеф Шафарик у Кошицама, Словачка 

23. Универзитет у Трнави, Словачка 

24. Универзитет у Марибору, Словенија 

25. Универзитет у Бордоу, Француска 

26. Универзитет у Торину, Италија 

27. Универзитет Комплутесе у Мадриду, Шпанија 

28. Универзитет у Жешову, Пољска 

29. Национални и каподистријски универзитет у Атини, Грчка 

30. Универзитет Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска 

31. Универзитет Николе Коперника у Торуњу, Пољска 

32. Универзитет у Кадису, Шпанија 

33.  Западни Универзитет у Темишвару, Румунија 

34. Универзитет у Сегедину, Мађарска 
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35. Универзитет Ка Фоскари у Венецији, Италија 

36. Универзитет у Задар, Хрватска 

37. Универзитет у Порту, Португал 

38. Bисока педагошка школа у Лудвигсбургу, Немачка 

39. Универзитет у Загребу, Хрватска  

40. Универзитет у Мејнуту, Ирска 

 

 

 

1. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Беира Интериор у Ковиљи 

Земља Португал 

Сајт https://www.ubi.pt/en/page/icm 

Еразмус код P COVILHA01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, international@ubi.pt 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  португалски / енглески  
 португалски / 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност   0313 Psychology 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

2. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Гдањску 

Земља Пољска 

Сајт https://en.ug.edu.pl/ 

Еразмус код PL GDANSK01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus.eu@ug.edu.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 



Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  пољски / српски  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
0230 Languages, not 

further defined 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 

3. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Лођу 

Земља Пољска 

Сајт https://iso.uni.lodz.pl/erasmus/ 

Еразмус код PL LODZ01 

Контакт особа и мејл iso@uni.lodz.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  пољски/енглески пољски/енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0232 Languages 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

4. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Вроцлаву  

Земља Пољска 

Сајт 
https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/erasmus-

exchange 



Еразмус код PL WROCLAW01 

Контакт особа и мејл Ms Barbara Pietrzkiewicz, barbara.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  

пољски/руски/чешки/ 

српски /украјински/ 

енглески у зависности 

од програма 

 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0232 Languages  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

5. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Мартин Лутер у Халеу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.international.uni-halle.de/international_office/ 

Еразмус код D HALLE01 

Контакт особа и мејл Prof. Dr Eva Kowolik, eva.kowollik@slavistik.uni-halle.de 

 

Категорија мобилности  Наставно/научно особље  

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  немачки/српски/енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0232 Languages  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 



6. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Варшави 

Земља Пољска 

Сајт https://en.uw.edu.pl/ 

Еразмус код PL WARSZAW01 

Контакт особа и мејл Ms Monika Satala, monika.satala@adm.uw.edu.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  пољски/енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Ц1  

Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

Linguistics 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

7. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Вирцбургу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-wuerzburg.de/en/home/  

Еразмус код D WURZBUR01 

Контакт особа и мејл Ms Susanne Hermann, susanne.hermann@uni-wuerzburg.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески/немачки енглески/немачки 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0232 Languages 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно  
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навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

8. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Љубљани 

Земља Словенија 

Сајт 
https://www.uni-

lj.si/international_cooperation%20and%20exchange/incoming%20students 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 
Mr Borut Petrović Jasenovec office@fsd.uni-lj.si; Ms Tjaša Ribizel, 

international@ff.uni-lj.si  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 3 до 1 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
 словеначки/енглески словеначки/енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0923 Social Work and 

Councelling 

0222 Archaeology and 

History 

0232 Literature and 

Linguistics 

0111 Education Science 

0230 Languages-English, 

Romance Languages, 

Slavistics, Тranslation 

Studies 

0314 Cultural Studies – 

Ethnology and 

Antropology 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

За област: 0923 Social Work and Councelling 

Број алоцираних мобилности за наставно особље је 1, остале 

стипендије су распоређене на друге области мобилности.  

За ненаставно особље је могућ већи број алоцираних мобилости од 

назначеног у складу са претходним индивидуалним договором.  
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9. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Унивезитет примењених наука, Ховест 

Земља Белгија 

Сајт 
https://www.howest.be/nl/studeren/internationalisering/exchange-study-at-

howest 

Еразмус код B KORTRIJ03 

Контакт особа и мејл Ms Isabelle Pertry, international.office@howest.be  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  по 2 за сваку област до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески/холандски енглески/холандски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0321 Journalism and 

Reporting 

0111 Education Science 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

10. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Еберхард Карлс у Тибингену 

Земља Немачка 

Сајт https://uni-tuebingen.de/international 

Еразмус код D TUBINGE01 

Контакт особа и мејл Ms Dorotea Kies, incoming@zv.uni-tuebingen.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  немачки/енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б1  
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Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

Linguistics 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Једна алоцирана стипендија је за усавршавање, а једна је за држање 

наставе.  

 

11. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Никозији 

Земља Кипар 

Сајт https://www.unic.ac.cy/erasmus/study-mobility-incoming-mobility/ 

Еразмус код CY NICOSIA14 

Контакт особа и мејл alexandrou.e@unic.ac.cy 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0111 - Education science 

0113 - Teacher training 

without subject 

specialisation 

0114 - Teacher training 

with subject specialisation 

0211 - Audio-visual 

techniques and media 

production 

0232 - Literature and 

linguistics 

0313 - Psychology 

0314 - Sociology and 

cultural studies 

0923 - Social work and 

counselling 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 



 

12. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Ријеци 

Земља Хрватска 

Сајт https://uniri.hr/en/about-university/international-relations-and-erasmus 

Еразмус код HR RIJEKA01 

Контакт особа и мејл Ms Nena Rončević, nena.roncevic@ffri.uniri.hr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 4 до 4 

Језик на којем се одвија мобилност  хрватски/енглески хрватски/енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0232 Literature and 

Linguistics - Romance 

Studies 

0111 Education Science 

0222 History and 

Archaeology 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Максималан број алоцираних мобилности за  

0232 Literature and Linguistics - Romance Studies и 0222 History and 

Archaeology 

је по две.  

 

13. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Јагелонски универзитет у Кракову 

Земља Пољска 

Сајт https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/wymiany 

Еразмус код PL KRAKOW01 

Контакт особа и мејл jakub.sklucki@uj.edu.pl; natalia.palich@uj.edu.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 



Алоцирани број мобилности  до 4 до 2 

Језик на којем се одвија мобилност  пољски/енглески пољски/енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0222 History and 

Archaeology 

0231 Language 

Acquisition 

0314 Sociology and 

Cultural Studies 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

За област 0314 Sociology and Cultural Studies је предвиђена само једна 

стипендија за држање наставе.  

 

14. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Ото-Фридрих у Бамбергу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-bamberg.de/ 

Еразмус код D BAMBERG01 

Контакт особа и мејл Davide Bacchini, auslandsstudium@uni-bamberg.de 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 1 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  немачки/ енглески немачки/ енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0111 Education 

0220 Humanities (except 

languages) 

0230 Languages 

0314 Social and 

behavioural sciences 

0313 Psychology 

0320 Journalism and 

information 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 



 

15. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Пол Валери у Монпељеу 

Земља Француска 

Сајт https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus 

Еразмус код F MONTPEL03 

Контакт особа и мејл Mr Lionel Cabos/Ms Caroline Kouyoumdjian, erasmus-in@univ-montp3.fr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  француски француски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
  B2 B2 

Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

Linguistics 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

16. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Г. Д’Aнунцио, Кјети - Пескара 

Земља Италија 

Сајт 
https://www.unich.it/didattica/international/international-students/exchange-

student/erasmus-exchange-study 

Еразмус код I CHIETI01 

Контакт особа и мејл 
Dott. Glauco Conte, agreements@unich.it; Prof. Enrichetta Soccio 

enrichetta.soccio@unich.it  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
 италијански/енглески италијански/енглески 

Минимални ниво знања језика на  Б2 Б2 

mailto:agreements@unich.it
mailto:enrichetta.soccio@unich.it


којем се одвија мобилност  

Област(и) за мобилност  

0232 Literature and 

Linguistics 

0223 Philosophy and 

Ethics 

0111 Education Science 

0131 Psychology 

0314 Sociology and 

Cultural Studies 

0413 Management and 

administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Контакт особе за области: 

1. Modern languages and literature – persida.lazarevich@unich.it 

2. Philosophy and Education Science - stefania.achella@unich.it 

3. Psychology – marcello.constantini@unich.it 

4. Legal and social sciences – albertina.oliverio@unich.it  

 

17. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Поатјеу 

Земља Француска 

Сајт https://ll.univ-poitiers.fr/international-2/incoming-students/ 

Еразмус код F POITIER01 

Контакт особа и мејл Ms Josselin Madec, rifll@univ-poitiers.fr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 3 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  француски француски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0231 Langauge 

Acquisition 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

18. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Печују 

Земља Мађарска 

Сајт https://international.pte.hu/ 

mailto:persida.lazarevich@unich.it
mailto:stefania.achella@unich.it
mailto:marcello.constantini@unich.it
mailto:albertina.oliverio@unich.it


Еразмус код HU PECS01 

Контакт особа и мејл Panka Hitre, btk-erasmus@pte.hu 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 4 до 2 

Језик на којем се одвија мобилност  мађарски/ енглески мађарски/ енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0222 History and 

Archaeology 

0923 Social Work and 

Councelling 

0111 Education Science 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

19. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Регенсбургу 

Земља Немачка 

Сајт 
https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-

programs/ 

Еразмус код D REGENSB01 

Контакт особа и мејл Ms Christine Betzner, christine.betzner@ur.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 

до 1 по 

индивидуалном 

одговору 

Језик на којем се одвија мобилност  немачки/ енглески немачки/ енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Ц1 Ц1 

Област(и) за мобилност  
0230 Languages 

0222 History  

0413 Management 

and administration 

mailto:christine.betzner@ur.de


 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

20. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Генту 

Земља Белгија 

Сајт 

https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/application-

exchange 

 

Еразмус код B GENT01 

Контакт особа и мејл Ms An Desmet, an.desmet@ugent.be 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески/холандски енглески/холандски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

Linguistics 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

21. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Стокхолму 

Земља Шведска  

Сајт https://www.su.se/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur/ 

Еразмус код S STOCKHO01 

Контакт особа и мејл Ms Vaidilute Bjerregaard, vaidilute.bjerregaard@ark.su.se 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 



Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  шведски/ енглески шведски/ енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0222 History and 

Archaeology 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

22. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Павел Јозеф Шафарик у Кошицама 

Земља Словачка 

Сајт 
https://www.upjs.sk/en/university/international-relations/erasmus-plus-

mobilities/calendar-catalogue 

Еразмус код SK KOSICE02 

Контакт особа и мејл Ms Veronika Petrunova, veronika.petrunova@upjs.sk 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 1 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  словачки/ енглески словачки/ енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

Linguistics 

 0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

23. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Трнави 

Земља Словачка 

Сајт https://www.ucm.sk/en/catalogue-of-courses 

Еразмус код SK TRNAVA02 



Контакт особа и мејл Ms Simona Stefickova, simona.stefickova@ucm.sk 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 2  

Језик на којем се одвија мобилност  словачки/ енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0220 Humanities (except 

languages), not further 

defined 

0222 History and 

archaeology 

0321 Journalism and 

reporting 

0313 Psychology 

0230 Languages, not 

further defined 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

24. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Марибору 

Земља Словенија 

Сајт www.um.si 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus@um.si 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 3 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  словеначки / енглески 
словеначки / 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 



Област(и) за мобилност  

0223 Philosophy and 

ethics 

0230 Languages, not 

further defined 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 

25. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Бордоу 

Земља Француска 

Сајт https://www.u-bordeaux.com/You-are/Exchange-student 

Еразмус код F BORDEAU58 

Контакт особа и мејл 
Pauline Carreau, pauline.carreau@u-bordeaux.fr; Tiphaine Sales, 

tiphaine.sales@u-bordeaux.fr  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  француски француски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

011 Education 

0113 Tracher training 

without subject 

specialisation 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

26. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Торину 

Земља Италија 

Сајт https://en.unito.it/international-relations/students-mobility 

Еразмус код I TORINO01 

mailto:pauline.carreau@u-bordeaux.fr
mailto:tiphaine.sales@u-bordeaux.fr


Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, internationalexchange@unito.it 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  

To be agreed with the 

relevant Department 

according to the specific 

mobility activity 

To be agreed with 

the relevant 

Department 

according to the 

specific mobility 

activity 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 - - 

Област(и) за мобилност  02 Arts and humanities 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

27. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Комплутенсе у Мадриду 

Земља Шпанија 

Сајт https://www.ucm.es/alumnos-students 

Еразмус код E MADRID03 

Контакт особа и мејл Nieves Sanchez Menéndez, rrinter@ucm.es 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 3  

Језик на којем се одвија мобилност  шпански / енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0223 Philosophy and 

ethics 

0232 Literature and 

linguistics 

0222 History and 

 



archaeology 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

За сваку област је предвиђена по једна мобилност.  

 

28. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Жешову 

Земља Пољска 

Сајт https: //www.ur.edu.pl/en/ courses 

Еразмус код PL RZESZOW02 

Контакт особа и мејл Lucyna Kustra-Kłeczek, lkustra@ur.edu.pl 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 3 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  пољски / енглески пољски / енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0111 Education science 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

29. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Св. Ћирилио и Методије у Великом Трнову 

Земља Бугарска 

Сајт www.uni-vt.bg 

Еразмус код BG VELIKO01 

Контакт особа и мејл Silviya Hristova, s.hristova@ts.uni-vt.bg 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  Држање наставе Усавршавање 



(Teaching) (Training) 

Алоцирани број мобилности  до 4 до 2 

Језик на којем се одвија мобилност  
српски/ бугарски/ 

енглески 

српски/ бугарски/ 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0223 Philosophy and 

ethics 

0230 Languages, not 

further defined 

0223 Philosophy and 

ethics 

0313 Psychology 

032 Journalism and 

information 

0114 Teacher training 

with subject specialisation 

003 Personal skills 

and development 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Познавање језика и ниво зависи од области за коју се конкурише.  

 

30. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Национални и каподистријски универзитет у Атини 

Земља Грчка 

Сајт http://en.philosophy.uoa.gr/undergraduate-studies.html 

Еразмус код G ATHINE01 

Контакт особа и мејл Fryda Fotini, erasmus@uoa.gr  

 

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  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0223 Philosophy and 

ethics 

0232 Languages (Slavic) 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

Предвиђене су по једна мобилност за сваку област.  

mailto:erasmus@uoa.gr


партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

31. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Николе Коперника у Торуњу 

Земља Пољска 

Сајт https://www.umk.pl/en/erasmus/ 

Еразмус код PL TORUN01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, incoming@erasmus.umk.pl  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  до 1  

Језик на којем се одвија мобилност  српски / енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0231 Languge acquisition  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

32. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Кадису 

Земља Шпанија 

Сајт https://internacional.uca.es/welcome-center/students/?lang=en 

Еразмус код E CADIZ01 

Контакт особа и мејл Rosa Torres, rosa.torres@uca.es 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  шпански / енглески шпански / енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 



Област(и) за мобилност  
0232 Languages (Spanish, 

French, English) 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

33. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Западни универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт https://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-studenti-2/?lang=en 

Еразмус код RO TIMISOA01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus.incoming@e-uvt.ro 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 4 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  румунски / енглески 
румунски / 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0223 Philosophy and 

ethics 

0232 Literature and 

lingusitics 

0313 Psychology 

0314 Sociology and 

cultural studies 

0222 History and 

archaeology 

0320 Journalism and 

information, not further 

defined 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 



34. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Сегедину 

Земља Мађарска 

Сајт http://www2.u-szeged.hu/erasmus/english/ 

Еразмус код HU SZEGED01 

Контакт особа и мејл 
Канцеларија за међународну сарадњу, peto.agnes@szte.hu; 

varga.timea.02@szte.hu 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  мађарски / енглески мађарски / енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0232 Litrature and 

linguistics 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

35. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Ка Фоскари у Венецији 

Земља Италија 

Сајт https://www.unive.it/pag/20057/ 

Еразмус код I VENEZIA01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus@unive.it 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training) 
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 1 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

02 Arts and humanities 

03 Social sciences, 

journalism and 

0413 Management 

and administration 



information 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

36. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Порту 

Земља Португал 

Сајт https://s.up.pt/6dan 

Еразмус код P PORTO02 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, sri@letras.up.pt 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 

до 1 уз 

индивидуални 

договор 

Језик на којем се одвија мобилност  
португалски / шански / 

енглески 

португалски / 

шански / енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0223 Philosophy and 

ethics 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

37. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Задру 

Земља Хрватска 

Сајт 
https://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-

mobility/admission-procedure  

Еразмус код HR ZADAR01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus@um.si 

 

Категорија мобилности  Наставно/научно Ненаставно особље 

https://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility/admission-procedure
https://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility/admission-procedure


особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  
српски / хрватски / 

енглески 

српски / хрватски / 

енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

0031 Personal skills and 

evelopment 

0111 Education science 

0113 Teacher training 

without subject 

specialisation 

0114 Teacher training 

with subject specialisation 

0211 Audio/visual 

techniques and media 

production 

0222 History and 

archaeology 

0223 Philosophy and 

ethics 

0231 Language 

acquisition 

0232 Literature and 

lingusitics 

0313 Psychology 

0314 Sociology and 

cultural studies 

0321 Journalism and 

reporting 

0923 Social work and 

councelling 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

38. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Bисока педагошка школа у Лудвигсбургу, Немачка 

Земља Немачка 

Сајт http://www.ph-ludwigsburg.de 

Еразмус код D LUDWIGB01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, jakobi@ph-ludwigsburg.de 



 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  немачки / енглески немачки / енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0230 Languages, not 

further defined 

0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

39. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Загребу 

Земља Хрватска 

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

Еразмус код HR ZAGREB01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, incoming@unizg.hr 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)  -  

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  до 1  

Језик на којем се одвија мобилност  хрватски / енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
0232 Literature and 

linguistics 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

40. КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Мејнуту 



Земља Ирска 

Сајт https://www.maynoothuniversity.ie/international 

Еразмус код IRL MAYNOOT01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, alena.jurikova@mu.ie 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) / 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  до 2 до 1 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески енглески 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0210  Arts/Humanities 
0413 Management 

and administration 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 


