
 

 
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Виктор Фехер 

Имејл за слање пријава viktor.feher@magister.uns.ac.rs  , mttk.fv@gmail.com 

 
Позив је отворен за мобилност наставног особља на следећим Еразмус+ партнерима: 

 

1. Универзитет: “Eötvös Loránd” University, Faculty of Primary and Pre-School Education, 

Budapest-Hungary 

2. Академија у Папи - Pápa Reformed Theological Seminary 

3. Универзитет у Печују – University of Pécs 
 
 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Будимпешти  “Eötvös Loránd” University, Faculty of 

Primary and Pre-School Education 

Земља Мађарска 

Сајт www.tok.elte.hu/international 

Еразмус код HU BUDAPES01 

Контакт особа и мејл   Ms.Ildikó Romanoczki, romanoczki.ildiko@tok.elte.hu 

 

Категорија мобилности   Наставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)   - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
 

 
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   1 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
  мађарски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност 
   

Област(и) за мобилност 
 

 0112, 0113, 0114 

Education, Training for 

pre-school teacher, 

Teacher training without 

subject specialization, 

Teacher training with 

subject specialization 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји 

специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 
 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Академија у Папи, Pápa Reformed Theological Seminary 

Земља Мађарска 

Сајт www.prta.hu 

Еразмус код HU VESZPRE03 

Контакт особа и мејл   Ibolya Balla, karib34@hotmail.com 



 

Категорија мобилности   Наставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)   - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
 

 
Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности   1 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
  мађарски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност 
   

Област(и) за мобилност 
 

 0112, 0113, 0114 

Education, Training for 

pre-school teacher, 

Teacher training without 

subject specialization, 

Teacher training with 

subject specialization 

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 Печују – University of Pécs 

Faculty of Cultural Sciences Education and Regional Development 

Земља Мађарска 

Сајт www.inernational.pte.hu 

Еразмус код HU PECS01 

Контакт особа и мејл   Ms. Judit Németh, nemeth.judit@pte.hu 

 

Категорија мобилности  Ненаставно особље Наставно особље 

Ниво мобилности (само студенти)  - - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
 Усавршавање 

(Mobility) 

Усавршавање 

(Training) 

Алоцирани број мобилности  1 1 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
 мађарски мађарски 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност 
 -  

Област(и) за мобилност 
 

0110 0112, 0113, 0114 

Education, Training for 

pre-school teacher, 

Teacher training without 

subject specialization, 

Teacher training with 

subject specialization 



Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји 

специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

 


