
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Драгана Крајиновић 

Имејл за слање пријава dkrajinovic@polj.uns.ac.rs  

 

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

партнерским институцијама:  

1. Мађарски универзитет за пољопривреду и бионауке (претходни назив: Сент Иштван 

Универзитет), Годоло, Мађарска 

2. Универзитет за бионауке  „Краљ Михаел I“ у Темишвару, Румунија 

3. Словачки универзитет за пољопривреду у Њитри, Словачка 

4. Свеучилиште „Јосип Јуриј Штросмајер“, Факултет агробиотехничких знаности, 

Осијек, Хрватска 

5. Универзитет за природне ресурсе и бионауке у Бечу – БОКУ, Аустрија 

6. Ondokuz Mayis Универзитет, Турска 

7. Универзитет за бионауке Лублин, Пољска 

8. Универзитет Федерико II у Напуљу, Италија 

9. Универзитет Мартин Лутер, Хале, Немачка 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Мађарски универзитет за пољопривреду и бионауке (претходни 

назив: Сент Иштван Универзитет), Godollo 

Земља Мађарска 

Сајт линк 

Еразмус код HU GODOLLO01 

Контакт особа и мејл Edit Szabadszállási, Szabadszallasi.Edit@uni-mate.hu      

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески или мађарски 
енглески или 

мађарски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0810 Пољопривреда 
0810 Пољопривреда 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 
Ненаставно особље: International Relations at faculty level 

mailto:dkrajinovic@polj.uns.ac.rs
https://archive.uni-mate.hu/en
mailto:Szabadszallasi.Edit@uni-mate.hu


релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет за бионауке  „Краљ Михаел I“ у Темишвару 

Земља Руминија 

Сајт ЛИНК 

Еразмус код RO TIMISOA03 

Контакт особа и мејл Raul Pascalau, erasmus.usamvbt@yahoo.com  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности  -  

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0810 Пољопривреда  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Словачки универзитет за пољопривреду у Њитри 

Земља Словачка 

Сајт линк 

Еразмус код SK NITRA02 

Контакт особа и мејл Eva Trabalíková eva.trabalikova@uniag.sk     

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 
 

Алоцирани број мобилности    

Језик на којем се одвија мобилност  енглески или словачки  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2  

Област(и) за мобилност  0810 Пољопривреда  

https://www.usab-tm.ro/en
mailto:erasmus.usamvbt@yahoo.com
http://www.uniag.sk/
mailto:eva.trabalikova@uniag.sk


Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Свеучилиште „Јосип Јуриј Штросмајер“, Факултет 

агробиотехничких знаности, Осијек 

Земља Хрватска 

Сајт линк 

Еразмус код HR OSIJEK01 

Контакт особа и мејл 
Даниел Хаман   daniel.haman@fazos.hr  

Мартина Шуто  martina@unios.hr  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 

Наставно/научно 

особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

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

хрватски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  0810 Пољопривреда 0810 Пољопривреда 

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 за природне ресурсе и бионауке у Бечу - БОКУ 

Земља Аустрија 

Сајт линк 

Еразмус код A WIEN03 

Контакт особа и мејл Nicole Fohringer,  erasmus.mundus2@boku.ac.at  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

http://www.unios.hr/
mailto:daniel.haman@fazos.hr
mailto:martina@unios.hr
https://boku.ac.at/en/boku-international
mailto:erasmus.mundus2@boku.ac.at


Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  енглески или немачки 
енглески или 

немачки 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0810 Пољопривреда 

 

0810 Пољопривреда 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Ненаставно особље: International Relations at faculty level 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Ondokuz Mayis Универзитет 

Земља Турска 

Сајт линк 

Еразмус код TR SAMSUN01 

Контакт особа и мејл 
OMU Erasmus : erasmus@omu.edu.tr  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 

Наставно/научно 

особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  Енглески и/или турски 
Енглески и/или 

турски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  

 

0810 Пољопривреда 

 

0810 Пољопривреда 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Усавршавање (Training): International Relations Management at faculty 

level 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет за бионауке Лублин 

Земља Пољска 

Сајт линк 

https://yos.omu.edu.tr/en
mailto:erasmus@omu.edu.tr
https://up.lublin.pl/en/


Еразмус код PL LUBLIN04 

Контакт особа и мејл 

https://up.lublin.pl/en/student/erasmus/erasmus-staff/erasmus-staff-

programme/   

izabela.wolska@up.lublin.pl     

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 

Наставно/научно 

особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  
енглески и /или 

пољски 

енглески и /или 

пољски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0810 Пољопривреда 

 

0810 Пољопривреда 

 

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 Федерико II у Напуљу 

Земља Италија 

Сајт линк 

Еразмус код I NAPOLI01 

Контакт особа и мејл 
international@unina.it  

 

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 

Наставно/научно 

особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  
енглески и /или 

италијански 

енглески и /или 

италијански 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0810 Пољопривреда 

 

0810 Пољопривреда 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 
 

mailto:izabela.wolska@up.lublin.pl
http://www.international.unina.it/
mailto:international@unina.it


релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Мартин Лутер u Халеу 

Земља Немачка 

Сајт линк 

Еразмус код D HALLE01 

Контакт особа и мејл Norbert.hirschauer@landw.uni-halle.de  

 

Категорија мобилности  
Наставно/научно 

особље 

Наставно/научно 

особље 

Ниво мобилности (само студенти)    

Категорија Еразмус+ стипендије  
Држање наставе 

(Teaching) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  - - 

Језик на којем се одвија мобилност  
енглески и /или 

немачки 

енглески и /или 

немачки 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2 Б2 

Област(и) за мобилност  
0810 Пољопривреда 

 

0810 Пољопривреда 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 

 

 

https://www.uni-halle.de/?lang=en
mailto:Norbert.hirschauer@landw.uni-halle.de

