
EРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Ивана Пејовић 

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

Напомена: пријаве слати искључиво у електронском облику, запаковане као јединствени zip file, са јасно 

именованим фајлом: Пријава на Еразмус+ конкурс + име и презиме студента/запосленог 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 

 

1. Универзитет Обу академија, Финска 

2. Универзитет у Љубљани, Словенија 

3. Универзитет Палацког у Оломоуцу, Чешка 

4. Универзитет Федерико II у Напуљу, Италија 

5. Универзитет у Салерну, Италија 

6. Универзитет у Коимбри, Португал 

7. Универзитет источне Финске, Финска 

8. Универзитет у Овиеду, Шпанија 

9. Универзитет у Алкали, Шпанија 

10. Универзитет у Сегедину, Мађарска 

11. Универзитет западне Атике, Грчка 

12. Рурски универзитет у Бохуму, Немачка  

13. Јурај Добрила универзитет у Пули, Хрватска  

14. Универзитет у Сплиту, Хрватска  

15. Teхнолошки универзитет у Грацу, Аустрија 

16. Универзитет у Дубровнику, Хрватска 

17. Универзитет Дуизбург-Есен, Немачка 

18. Универзитет у Западном Темишвару, Румунија 

19. Универзитет у Туркуу, Финска 

20. UPEC, Француска 
 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 

 

Универзитет Обу академија 

 

Земља Финска 

Сајт 

 

https://www.abo.fi/en/  

 

Еразмус код 

 

SF TURKU02 

 

Контакт особа и мејл 

 

Harriet Klåvus, harriet.klavus@abo.fi  

Departmental Coordinator: Prof. Jussi Meriluoto, jussi.meriluoto@abo.fi  

 

 

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
https://www.abo.fi/en/
mailto:harriet.klavus@abo.fi
mailto:jussi.meriluoto@abo.fi


Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  
Енглески 

 
 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0511 Biology 

0512 Biochemistry 

0521 Environmental 

Sciences 

 

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 у Љубљани  

Факултет за рачунарство и информатику, Факултет за хемију и 

хемијску технологију 

Земља Словенија 

Сајт http://www.uni-lj.si 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 

Весна Грачнер, Факултет за рачунарство и информатику: 

erasmus@fri.uni-lj.si;  

Стојка Оман Вучковска, Факултет за хемију и хемијску технологију: 

stojka.oman@fkkt.uni-lj.si  

 

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  

061 Информатика,  

0531 Хемија,  

0512 Биохемија,  

052 Заштита животне 

средине 

 

http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/
mailto:stojka.oman@fkkt.uni-lj.si


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 Палацког у Оломоуцу 

 

Земља 
Чешка 

 

Сајт 
https://www.upol.cz/en/  

 

Еразмус код 
CZ OLOMOUC01 

 

Контакт особа и мејл 

Academic Coordinator Petr Šimaček: petr.simacek@upol.cz 

International Relations Office: iro@upol.cz 

 

 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  
Енглески 

 
 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0532 Earth Sciences  

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 Федерико II у Напуљу 

 

Земља 
Италија 

 

Сајт 
http://www.unina.it/en_GB/home  

 

Еразмус код 
I NAPOLI01 

 

https://www.upol.cz/en/
mailto:iro@upol.cz
http://www.unina.it/en_GB/home


Контакт особа и мејл 

Gianluca Polese, gianluca.polese@unina.it  

David De Simone, incoming@unina.it  

 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  
Енглески/италијански 

 
 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0511 Biology 

0512 Biochemistry 

 

 

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 у Салерну 

Земља Италија 

Сајт https://web.unisa.it/en/home  

Еразмус код I SALERNO01 

Контакт особа и мејл 

Michele Guida, miguida@unisa.it , информатика 

Prof. Roberta Citro, rocitro@unisa.it , физика 

erasmus@unisa.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  енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2   

Област(и) за мобилност 
 

 

0533 Physics 

 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

 

mailto:gianluca.polese@unina.it
mailto:incoming@unina.it
https://web.unisa.it/en/home
mailto:miguida@unisa.it
mailto:rocitro@unisa.it
mailto:erasmus@unisa.it


партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Алкали 

 

Земља 
Шпанија 

 

Сајт 
https://www.uah.es/en/  

 

Еразмус код 
E ALCAL-H01 

 

Контакт особа и мејл 

Академски координатори 

За хемију: Prof. Gloria Quintanilla López, gloria.quintanilla@uah.es 

За биологију: Prof. Lilian Puebla Jiménez, lilian.puebla@uah.es 

Административни координатор: Daniel Buitrago, 

erasmus.incoming@uah.es 

 

 

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  Енглески или шпански  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
0511 Biology 

0531 Chemistry 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

https://www.uah.es/en/internacional/erasmusprojects/Erasmus-Programme/  

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Коимбри 

Земља 
Португал 

 

Сајт https://www.uc.pt/en/driic  

Еразмус код P COIMBRA01 

Контакт особа и мејл 

Координатор мобилности за физику: Isabel Lopes, isabel@lips.fis.uc.pt 

Координатор мобилности за информатику: Prof. Raul Barbosa, info 

mobilidade@dei.uc.pt 

https://www.uah.es/en/
https://www.uah.es/en/internacional/erasmusprojects/Erasmus-Programme/
https://www.uc.pt/en/driic


 

 

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 
 Енглески/португалски Енглески/португалски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0533 Physics 

061 ICTs 
IRO 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји 

специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има 

свој онлајн систем, итд) 

 

Академски календар: 

http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/   

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Овиеду 

Земља Шпанија 

Сајт https://www.uniovi.es/en  

Еразмус код E OVIEDO01 

Контакт особа и мејл 

Академски координатор за математику: Jorge Jiménez Meana, 

meana@uniovi.es 

Академски координатор за биологију: Eva Garcia-Vazquez, 

egv@uniovi.es  

 

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 
 Енглески/шпански  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност   

 

0541 Mathematics 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји 
  

http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/
mailto:meana@uniovi.es
mailto:egv@uniovi.es


специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има 

свој онлајн систем, итд) 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет источне Финске, Департман за биолошке и еколошке 

науке 

Земља 
Финска 

 

Сајт 
https://www.uef.fi/en    

 

Еразмус код 
SF KUOPIO12 

 

Контакт особа и мејл 

Административни координатор: Mia Laurila, mia.laurila@uef.fi , 

international@uef.fi  

Академски координатор: Dr Sari Kontunen-Soppela, sari.kontunen-

soppela@uef.fi;  

 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) и 

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  

0511 Biology 

0512 Biochemistry 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

https://www.uef.fi/en/exchange-studies#paragraph-16545  

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Сегедину 

 

Земља 
Мађарска 

 

Сајт 
https://u-szeged.hu/English  

 

https://www.uef.fi/en
mailto:mia.laurila@uef.fi
mailto:international@uef.fi
https://www.uef.fi/en/exchange-studies%23paragraph-16545
https://u-szeged.hu/English


Еразмус код 
HU SZEGED01 

 

Контакт особа и мејл 
Академски координатор: Robert Vajda, vajdar@math.u-szeged.hu 

Административни координатор: Tibor Zilahi, zilahi.tibor@szte.hu  

 

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  
Енглески 

 
 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0541 Mathematics  

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 западне Атике 

 

Земља 
Грчка 

 

Сајт 
http://www.ice.uniwa.gr/en/home/  

 

Еразмус код 
G EGALEO 02 

 

Контакт особа и мејл 

Департмански координатор: Katerina Georguli, kgeor@uniwa.gr 

Prof. Dr. Nikitas Karanikolas, nnk@uniwa.gr 

Aletra Vasiliki, valetra@uniwa.gr 

erasmus@uniwa.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  Енглески  

mailto:vajdar@math.u-szeged.hu
mailto:zilahi.tibor@szte.hu
http://www.ice.uniwa.gr/en/home/


 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
061 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 
Рурски универзитет у Бохуму 

 

Земља 
Немачка 

 

Сајт 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/en  

 

Еразмус код 
D BOCHUM01 

 

Контакт особа и мејл 

Департмански координатор: Prof. Thomas Feldhoff, 

thomas.feldhoff@ruhr-uni-bochum.de  

Geschäftszimmer: info-geographie@ruhr-uni-bochum.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  
Енглески или немачки 

 
 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
0532 Earth Sciences 

 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције „Јурај Добрила“ Универзитет у Пули 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unipu.hr/en  

https://www.ruhr-uni-bochum.de/en
mailto:thomas.feldhoff@ruhr-uni-bochum.de
mailto:info-geographie@ruhr-uni-bochum.de
https://www.unipu.hr/en


Еразмус код HR PULA01 

Контакт особа и мејл 
Faculty of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies: Sanja Dolenec, 

sdolenec@unipu.hr  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) и 

Усавршавање (Training) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  1 1 

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески/Хрватски Eнглески/Хрватски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  1015 Tourism 
Aдминистративно 

особље 

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 у Сплиту  

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unist.hr/en/    

Еразмус код HR SPLIT01 

Контакт особа и мејл 

Institutional Coordinator, Head of IRO: Ana Ćosić, acosic@unist.hr  

Institutional Coordinator, Faculty of Science: prof. Viljemka Bučević 

Popović, viljemka.bucevic.popovic@pmfst.hr 

 

 

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  Хрватски/Енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

0511 - Biology 

0521 - Environmental 

sciences 

061 - ICTs 

 

mailto:sdolenec@unipu.hr
https://www.unist.hr/en/
mailto:acosic@unist.hr
mailto:viljemka.bucevic.popovic@pmfst.hr


0541 - Mathematics 

0531 - Chemistry 

0512 - Biochemistry 

0533 - Physics 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

  

  Faculty of Science: https://www.pmfst.unist.hr/?lang=en  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технолошки универзитет у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт https://www.tugraz.at/en/home/     

Еразмус код A GRAZ02 

Контакт особа и мејл Karin WEINBERGER, karin.weinberger@tugraz.at 

 

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  Немачки или енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  

 

0512 Biochemistry 

0532 Earth Sciences 

0521 Environmental 

sciences 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-

departments-and-staff-units/international-office-welcome-center#c477529  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Дубровнику 

 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unidu.hr/  

Еразмус код HR DUBROVN01 

https://www.pmfst.unist.hr/?lang=en
https://www.tugraz.at/en/home/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2Cmctkp0ygkpdgtigtBvwitcb0cv%27);
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center#c477529
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center#c477529
https://www.unidu.hr/


Контакт особа и мејл international@unidu.hr  

 

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  Енглески/хрватски  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  1015 Туризам  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

https://www.unidu.hr/staff-mobility/  

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет Дуизбург-Есен 

 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-due.org/  

Еразмус код D ESSEN04 

Контакт особа и мејл Verena Heuking, verena.heuking@uni-due.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) и 

Усавршавање (Training) 

 

Алоцирани број мобилности  2  

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески/Немачки  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  
0521 Environmental 

sciences 
 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

mailto:international@unidu.hr
https://www.unidu.hr/staff-mobility/
https://www.uni-due.org/
mailto:verena.heuking@uni-due.de


КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Западном Темишвару 

 

Земља Румунија 

Сајт https://www.uvt.ro/en/  

Еразмус код RO TIMISOA01 

Контакт особа и мејл Cristina Cojocaru, cristina.cojocaru@e-uvt.ro  

 

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  Енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0531 - Chemistry  

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 Туркуу 

Земља Финска 

Сајт https://www.utu.fi/en  

Еразмус код SF TURKU01 

Контакт особа и мејл 
    Emmi Saari, International Advisor, 

    Tarja Virta, International Officer, erasmus-st@utu.fi  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  Усавршавање (Training)  

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  English  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  All common fields  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

If you are interested in an Erasmus+ Staff or Teacher Training at the 

University of Turku, please contact the department or unit you would like to 

https://www.uvt.ro/en/
mailto:cristina.cojocaru@e-uvt.ro
https://www.utu.fi/en
mailto:erasmus-st@utu.fi


партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

visit directly, preferably with your CV and other relevant information on 

your background and the objectives of your planned training period. 

Please click here for contact information (faculties and independent units). 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције UPEC, Faculty of Economy 

Земља Француска 

Сајт https://www.en.u-pec.fr/  

Еразмус код F PARIS012 

Контакт особа и мејл 
Fabien ZERBIB, international-eco@u-pec.fr  

Prof. Boris Najman,  najman@u-pec.fr  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  

Држање наставе 

(Teaching) и 

Усавршавање (Training) 

 

Алоцирани број мобилности  1  

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески/Француски  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0311 - Economics  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

https://www.utu.fi/en/university
https://www.en.u-pec.fr/
mailto:international-eco@u-pec.fr
mailto:najman@u-pec.fr

