
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 студената на следећим Еразмус+ партнерима: 

 

 

1. Универзитет у Љубљани, Словенија 

2. Универзитет Палацког у Оломоуцу, Чешка 

3. Универзитет Федерико II у Напуљу, Италија 

4. Универзитет у Торину, Италија 

5. Универзитет у Коимбри, Португал  

6. Универзитет у Овиеду, Шпанија 

7. Универзитет у Алкали, Шпанија 

8. Универзиет Париса Лордрона у Салцбургу, Аустрија 

9. “Јурај Добрила” универзитет у Пули, Хрватска 

10. „Alaaddin Keykubat“ универзитет у Алањи, Турска 

11. Универзитет у Задру, Хрватска 

12. Приморски универзитет, Словенија 

13. Варшавски универзитет за бионауке, Пољска 

14. Универзитет у Источном Паризу - UPEC, Француска 

15. Универзитет у Сегедину, Мађарска 

16. Западни универзитет у Темишвару, Румунија 

17. Технолошки универзитет у Грацу, Аустрија 

18. Универзитет у Улму, Немачка 

19. Универзитет Источне Финске 

20. Универзитет у Туркуу, Финска 

21. Јагелонски универзитет, Пољска 

22. Технолошки универзитет у Лублину, Пољска 

23. Рурски универзитет у Бохуму, Немачка 

24. Универзитет у Сплиту, Хрватска 

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 

1. 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 Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/
mailto:erasmus@fri.uni-lj.si
mailto:stojka.oman@fkkt.uni-lj.si


Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

061 ICTs – сви нивои 
студија,  

0531 Chemistry – 

мастерске и 
докторске студије, 

0512 Biochemistry– 

сви нивои студија, 
052 Environment – 

мастерске и 

докторске студије 

 

 

Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

Студенти су у обавези да након номинације ураде онлајн апликацију. 
 

Детаљне информације: 

https://www.uni-
lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
2. Универзитет Палацког у Оломоуцу 

 

Земља 
Чешка 

 

Сајт 
https://www.upol.cz/en/  
 

Еразмус код 
CZ OLOMOUC01 

 

Контакт особа и мејл 

Prof. Vladimir Vanek, академски координатор за математику: 

vladimir.vanek@upol.cz      
 

Prof. Petr Šimaček, академски координатор за географију:  

petr.simacek@upol.cz 
  

Канцеларија за међународну сарадњу:  

iro@upol.cz   
 

Zuzana Hamdanieh, Координатор за долазне студенте:  

zuzana.hamdanieh@upol.cz 

 

 

Категорија мобилности Студенти -  

https://studij.uni-lj.si/studexchange/tujci_prva.asp
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/
https://www.upol.cz/en/
mailto:vladimir.vanek@upol.cz
mailto:petr.simacek@upol.cz
mailto:iro@upol.cz
mailto:zuzana.hamdanieh@upol.cz


Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Енглески 

 
Click here to enter text. 

Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0532 - Earth Sciences 
0541 - Mathematics 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

Номинација и апликација студената се обавља путем онлајн система. 

Информације доступне на линку: 

https://international.upol.cz/en/exchange-programmes/im-an-exchange-
student/study/erasmus-europe/  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
3. Универзитет Федерико II у Напуљу 

 

Земља 
Италија 

 

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

 

Еразмус код 
I NAPOLI01 

 

Контакт особа и мејл 

Gianluca Polese, Erasmus+ academic coordinator: gianluca.polese@unina.it   

David De Simone, International Relations Officer: incoming@unina.it    

 

 

Категорија мобилности Студенти 
Наставно/научно 

особље 
Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- - 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Енглески/италијански 
 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

 
0511 Biology 

0512 Biochemistry 

 

Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

https://international.upol.cz/en/exchange-programmes/im-an-exchange-student/study/erasmus-europe/
https://international.upol.cz/en/exchange-programmes/im-an-exchange-student/study/erasmus-europe/
http://www.unina.it/en_GB/home
mailto:gianluca.polese@unina.it
mailto:incoming@unina.it


Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију 
(селектовани студенти добијају упутство путем имејла). 

 

Информације доступне на линку: 
http://www.international.unina.it/erasmus/  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
4. Универзитет у Торину 

 

Земља 
Италија 

 

Сајт 
www.en.unito.it  
 

Еразмус код 
I TORINO01 

 

Контакт особа и мејл 

Sandro Coriasco, департмански координатор: sandro.coriasco@unito.it  

Vicolo Benevolo, административни координатор: 
internationalexchange@unito.it, 

international.sciences@unito.it  

 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 

 

Енглески/италијански 

 

 
 

Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0541 - Математика 
 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 
ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Информације за студенте и онлајн апликацију: 

https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-
students-and-erasmus-mobility   

 

 

 

 

http://www.international.unina.it/erasmus/
http://www.en.unito.it/
mailto:sandro.coriasco@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:international.sciences@unito.it
https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility
https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility


КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 5. Универзитет у Коимбри 

Земља Португалија 

Сајт https://www.uc.pt/en  

Еразмус код P COIMBRA01 

Контакт особа и мејл Regina Freitas, dri.intstudy@uc.pt  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) мастер студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Енглески, 
Португалски 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

0611 – ICTs 

0533 -  Physics 

 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

Селектовани студенти су у обавези да ураде онлине апликацију: 
https://www.uc.pt/en/driic/estudantesIN/CandidatIN/   

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске 

институције 6. Универзитет у Овиjеду 

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 Студенти - - 

https://www.uc.pt/en
mailto:dri.intstudy@uc.pt
https://www.uc.pt/en/driic/estudantesIN/CandidatIN/
https://www.uniovi.es/en
mailto:meana@uniovi.es
mailto:egv@uniovi.es


 

 

 

Ниво мобилности (само 

студенти) 

Мастер и докторске 

студије 
  

Категорија Еразмус+ 

стипендије 

Размена (Study 

exchange) 
 - 

Алоцирани број 

мобилности 
2 - - 

Језик на којем се одвија 

мобилност 
Енглески/шпански Click here to enter text. Click here to enter text. 

Минимални ниво знања 

језика на којем се одвија 

мобилност  

Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

0511-Biology 

0541-Mathematics 

 

 

 

Click here to enter text. 

Напомена о партнеру 

(обавезно навести ако 

постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. 

ако партнер има свој онлајн 

систем, итд) 

Информације за Еразмус+ студенте: https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros  

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију (селектовани 

студенти добијају упутство путем имејла). 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
7. Универзитет у Алкали 

Земља Шпанија 

Сајт  https://www.uah.es/en/  

Еразмус код 
 E ALCAL-H01  

Контакт особа и мејл 
Академски координатори 

За туризам: Prof. Esperanza Cerda Redondo, esperanza.cerda@uah.es  

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

https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros
https://www.uah.es/en/
mailto:esperanza.cerda@uah.es


 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 8. Универзитет у Салцбургу „Париз Лодрон“ 

Земља Аустрија 

Сајт https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52&L=1  

Еразмус код A SALZBUR01 

Контакт особа и мејл 

Geogr. Petra HÖPFNER, erasmusincoming@sbg.ac.at   

Departmental Coordinator, Dept. of Geoinformatics  
Prof. Hermann Klug: hermann.klug@plus,ac.at  

Contact for BIP (Blended Intensive Programme) 2022: 

ainura.nazarkulova@plus.ac.at  
 

 

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

Административни координатор за студенте: Daniel Buitrago, 

erasmus.incoming@uah.es  

 

Категорија мобилности Студенти - - 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange)  - 

Алоцирани број мобилности 2 - - 

Језик на којем се одвија мобилност Шпански/енглески 
Click here to 

enter text. 
Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1/Б2 

Choose an 

item. 
Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

0511 - Biology (мастер и 

докторске студије) 

0531 – Chemistry (мастер и 

докторске студије) 

1015 - Tourism (сви студијски 

нивои) 

 

 

 

Click here to enter text. 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

За студенте туризма – обавезно је приложити сертификат из шпанског језика. 

https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52&L=1
mailto:erasmusincoming@sbg.ac.at
mailto:hermann.klug@plus,ac.at
mailto:ainura.nazarkulova@plus.ac.at
mailto:lilian.puebla@uah.es
mailto:erasmus.incoming@uah.es


Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер и докторске 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност енглески Click here to enter text. 
Click here to 
enter text. 

Минимални ниво знања језика на којем 
се одвија мобилност  

Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0532 Геонауке Click here to enter text. 
Click here to 

enter text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Информације за Еразмус+ студенте:  

https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-
relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-

placements/erasmus-semp-students/?lang=en  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 9. „Јурај Добрила“ Универзитет у Пули 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unipu.hr/en  

Еразмус код HR PULA01 

Контакт особа и мејл 

Канцеларија за међународну сарадњу: international.office@unipu.hr  
Сања Доленец, академски координатор, Факултет економије и 

туризма: sdolenec@unipu.hr  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески, Хрватски Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 1015 - Туризам Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 
ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: https://www.unipu.hr/en/visiting-students  

 

 

https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en
https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en
https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en
https://www.unipu.hr/en
mailto:international.office@unipu.hr
mailto:sdolenec@unipu.hr
https://www.unipu.hr/en/visiting-students


 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 10. „Alaaddin Keykubat“ универзитет у Алањи 

Земља Турска 

Сајт https://www.alanya.edu.tr/en  

Еразмус код 

 

TR ANTALYA03 

 

Контакт особа и мејл 
Prof. Aydın Çevirgen, aydin.cevirgen@alanya.edu.tr, 
erasmus@alanya.edu.tr  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 1015 - Туризам Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Ерамус+ студенте:  https://erasmus.alanya.edu.tr/en/incoming-

staff/application-process/  

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 11. Универзитет у Задру 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.hs-anhalt.de/en/start-page.html  

Еразмус код HR ZADAR01 

Контакт особа и мејл erasmus@unizd.hr  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Eнглески, хрватски Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

https://www.alanya.edu.tr/en
mailto:aydin.cevirgen@alanya.edu.tr
mailto:erasmus@alanya.edu.tr
https://erasmus.alanya.edu.tr/en/incoming-staff/application-process/
https://erasmus.alanya.edu.tr/en/incoming-staff/application-process/
https://www.hs-anhalt.de/en/start-page.html
mailto:erasmus@unizd.hr


Област(и) за мобилност 
1015 - Туризам 

 
Click here to enter text. 

Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 
https://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility  

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију. 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 12. Приморски универзитет 

Земља Словенија 

Сајт https://www.upr.si/en  

Еразмус код SI KOPER03 

Контакт особа и мејл 
Наташа Гржинић, natasa.grzinic@fts.upr.si, Координатор на Факултету 
за туризам - Туристика 

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Eнглески, хрватски Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
1015 - Туризам 
 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://www.upr.si/en/study--enrolment/mobile-students/   

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 13. Варшавски универзитет за бионауке 

Земља Пољска 

Сајт www.sggw.edu.pl  

Еразмус код PL WARSZAW05 

Контакт особа и мејл incoming@sggw.edu.pl  

 

https://www.unizd.hr/eng/international-relations/student-mobility
https://www.upr.si/en
mailto:natasa.grzinic@fts.upr.s
https://www.upr.si/en/study--enrolment/mobile-students/
http://www.sggw.edu.pl/
mailto:incoming@sggw.edu.pl


Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем 
се одвија мобилност  

Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

 

0521- Environmental 

sciences 

061 – ICTs 
051 – Biology and 

related sciences 

1015- Travel, tourism 
and leisure 

 

Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-

miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
14. Универзитет у Источном Паризу - UPEC 

Факултет за економију и менаџмент, Факултет за науку и технологију 

Земља Француска 

Сајт https://fseg.u-pec.fr/  

Еразмус код F PARIS012 

Контакт особа и мејл 

Fabien Zerbib, координатор на Факултету за економију и менаџмент,  

international-eco@u-pec.fr, fabien.zerbib@u-pec.fr  
Xavier Faure, координато на Факултету за науку и технологију,  

xavier.faure@u-pec.fr  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Француски, Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б1/Б2 Choose an item. Choose an item. 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/
https://fseg.u-pec.fr/
mailto:international-eco@u-pec.fr
mailto:fabien.zerbib@u-pec.fr
mailto:xavier.faure@u-pec.fr


Област(и) за мобилност 

0311 – Economy 

(отворено за студенте 
примењене 

математике) 

0521-Environmental 
sciences 

053 – Physics 

0541- Mathematics 

0619- ICTs 

Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 
онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://sciences-tech.u-pec.fr/international/international-students/how-to-

apply  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 15. Универзитет у Сегедину 

Земља Мађарска 

Сајт  https://u-szeged.hu/english  

Еразмус код HU SZEGED01 

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

Пето Агнеш, Координатор за долазне студенте, peto.agnes@rekt.szte.hu  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 1 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески, Мађарски Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0541 – Mathematics Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 
онлајн систем, итд) 

Више информација: 
http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html  

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 16. Западни универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт  https://www.uvt.ro/en/   

Еразмус код RO TIMISOA01 

Контакт особа и мејл Horatiu Hot, Erasmus+ Incoming Officer:  horatiu.hot@e-uvt.ro  

https://sciences-tech.u-pec.fr/international/international-students/how-to-apply
https://sciences-tech.u-pec.fr/international/international-students/how-to-apply
https://u-szeged.hu/english
mailto:vajdar@math.u-szeged.hu
mailto:peto.agnes@rekt.szte.hu
http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html
https://www.uvt.ro/en/
mailto:horatiu.hot@e-uvt.ro


Laura PITULICE, Erasmus+ coordinator for chemistry: laura.pitulice@e-

uvt.ro  
  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0531 – Chemistry Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Више информација: 

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

Обавезна онлајн апликација: https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-
university-what-now-_en/?lang=en  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 17. Технолошки универзитет у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт 

https://www.tugraz.at/en/home/    
International Office: https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-

structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-

center/   

Еразмус код A GRAZ02 

Контакт особа и мејл Gitte Cerjak: gitte.cerjak@tugraz.at  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 4 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Немачки или 
енглески 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

0521 - Environmental 

Sciences (основне и 

мастер студије) 
0612 -  Database and 

Network Design and 

Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

mailto:laura.pitulice@e-uvt.ro
mailto:laura.pitulice@e-uvt.ro
https://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-studenti-2/?lang=en
https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-university-what-now-_en/?lang=en
https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-university-what-now-_en/?lang=en
https://www.tugraz.at/en/home/
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/
mailto:gitte.cerjak@tugraz.at


Аdministration 

(оновне и мастер 
студије) 

0541 – Mathematics 

(основне и мастер 
студије) 

0531 - Chemistry (сви 

студијски нивои) 

0512 – Biochemistry 
(сви студијски 

нивои) 

0532 – Earth Sciences 
(мастер и докторске) 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

 

Више информација: 

 

https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-
teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/   

 

Proof of Language Level - German or English: Based on the learning 

agreement students need to hand in an official document stating that the 

required language level (B2 or higher). Certificates should not be older 

than two years at the time of nomination!    
 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 18. Универзитет у Улму 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-ulm.de/en/    

Еразмус код D ULM01 

Контакт особа и мејл Sabine Habermalz, sabine.habermalz@uni-ulm.de  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Немачки или 
енглески 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем 
се одвија мобилност  

Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0533 - Физика Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/
https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/
https://www.uni-ulm.de/en/
mailto:sabine.habermalz@uni-ulm.de


Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 
онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://www.uni-ulm.de/en/io/mobility-incomings/applying/erasmus-semp-
sms/  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 19. Универзитет Источне Финске 

Земља Финска 

Сајт https://www.uef.fi/en  

Еразмус код SF KUOPIO12 

Контакт особа и мејл Päivi Haltilahti, international@uef.fi   

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0511 – Биологија 

0512 - Биохемија 
Click here to enter text. 

Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 
https://www.uef.fi/en/exchange-studies  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 20. Универзитет у Туркуу 

Земља Финска 

Сајт https://www.utu.fi/en  

Еразмус код SF TURKU01  

Контакт особа и мејл Virpi Leppänen, incoming@utu.fi, international@utu.fi  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

https://www.uni-ulm.de/en/io/mobility-incomings/applying/erasmus-semp-sms/
https://www.uni-ulm.de/en/io/mobility-incomings/applying/erasmus-semp-sms/
https://www.uef.fi/en
mailto:international@uef.fi
https://www.uef.fi/en/exchange-studies
https://www.utu.fi/en
mailto:incoming@utu.fi
mailto:international@utu.fi


Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
00 - све доступне 
области 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 
конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies  

https://www.utu.fi/housing 
 

Напомена:  

The student should have studied 2 years when applying to the exchange at 

UTU. 
 

Каталог курсева:  

 https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-for-exchange-
students  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 21. Јагленонски универзитет у Кракову 

Земља Пољска 

Сајт https://en.uj.edu.pl/en  

Еразмус код PL KRAKOW01  

Контакт особа и мејл 
Anastasiia TKHOROVSKA, erasmus.incoming@uj.edu.pl, 

erasmus@uj.edu.pl 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
051 – Biological and 

related studies 
Click here to enter text. 

Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://erasmus.uj.edu.pl/en_GB/incoming/ka103  

 

 

 

 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies
https://www.utu.fi/housing
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-for-exchange-students
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/courses-in-english-for-exchange-students
https://en.uj.edu.pl/en
mailto:erasmus.incoming@uj.edu.pl
mailto:erasmus@uj.edu.pl
https://erasmus.uj.edu.pl/en_GB/incoming/ka103


КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 22. Технолошки универзитет у Лублину 

Земља Пољска 

Сајт http://en.pollub.pl/   

Еразмус код PL LUBLIN03 

Контакт особа и мејл lut.international@pollub.pl  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0541 - Matematika Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 
онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://bkm2.pollub.pl/en/international-students/26-incoming-exchange-

students  

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 23. Рурски универзитет у Бохуму 

Земља Немачка 

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

Еразмус код D BOCHUM01 

Контакт особа и мејл rubiss@rub.de 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески/немачки Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 0532 – Геонауке Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

http://en.pollub.pl/
mailto:lut.international@pollub.pl
https://bkm2.pollub.pl/en/international-students/26-incoming-exchange-students
https://bkm2.pollub.pl/en/international-students/26-incoming-exchange-students
https://www.ruhr-uni-bochum.de/en
mailto:rubiss@rub.de


Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://international.ruhr-uni-bochum.de/en/international-exchange-students  
https://international.ruhr-uni-bochum.de/en/counseling-international-

exchange-students  

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 24. Универзитет у Сплиту  

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unist.hr/  

Еразмус код HR SPLIT01 

Контакт особа и мејл 

Виљемка Бучевић Поповић, Еразмус+ координатор на ПМФ-у: 

Viljemka.Bucevic.Popovic@pmfst.hr  

Канцеларија за међународну сарадњу: erasmus@unist.hr  

 

Категорија мобилности Студенти - 
Choose an 

item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) - 
Choose an 

item. 

Алоцирани број мобилности 2 - 
Choose an 
item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески/Хрватски 
Click here to enter 
text. 

Click here 

to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б2  Choose an item. 

Choose an 
item. 

Област(и) за мобилност 

0511 – Биологија (основне и 

мастер студије) 

0521 – Заштита животне средине 
(основне и мастер студије) 

061 – Информатика (основне и 

мастер студије) 
0541 –Математика (основне и 

мастер студије) 

0531- Хемија (сви студијски 

нивои) 
0512 – Биохемија (основне и 

мастер студије) 

0533 – Физика (сви студијски 
нивои) 

 

Click here to enter 

text. 

Click here 

to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Инфо за Еразмус+ студенте: 

https://www.unist.hr/en/international/students/incoming  

https://international.ruhr-uni-bochum.de/en/international-exchange-students
https://international.ruhr-uni-bochum.de/en/counseling-international-exchange-students
https://international.ruhr-uni-bochum.de/en/counseling-international-exchange-students
https://www.unist.hr/
mailto:Viljemka.Bucevic.Popovic@pmfst.hr
mailto:erasmus@unist.hr
https://www.unist.hr/en/international/students/incoming


 


