
ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Младен Суботић 

Имејл за слање пријава suboticmladen16@gmail.com   

 
Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 
 

1. Свеучилиште у Ријеци, Учитељски факултет 

2. Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Факултет за одгојне и образовне 

знаности 

3. Универзитет „Фатих Султан Мехмет Вакиф“ у Истанбулу, Педагошки факултет, 

Турска 

4. Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Словенија 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Свеучилиште у Ријеци, Учитељски факултет 

Земља Хрватска 

Сајт www.uniri.hr 

Еразмус код HR RIJEKA01 

Контакт особа и мејл Морана Дракулић, erasmus@ufri.uniri.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија мобилност Хрватски   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2   

Област(и) за мобилност Образовање   

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 Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Факултет за 

одгојне и образовне знаности 

Земља Хрватска 

Сајт www.unios.hr  

Еразмус код HR OSIJEK01 

mailto:suboticmladen16@gmail.com
http://www.uniri.hr/
mailto:erasmus@ufri.uniri.hr
http://www.unios.hr/


Контакт особа и мејл 
Дарио Ферић, erasmus@unios.hr, Звонимир Ужаревић,  

zuzarevic@foozos.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 1 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 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 Образовање 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) 

Click here to enter text. 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Fatih Sultan Mehmet Vakif University (FSMVU), Istanbul, Faculty of 

Education 

Земља Турска 

Сајт www.fsm.edu.tr, http://iso.fsm.edu.tr/ 

Еразмус код TR ISTANBU39 

Контакт особа и мејл 

Muhammet Furkan Seker, erasmus@fsm.edu.tr, mfseker@fsm.edu.tr и 

Bedia Tekin,  
 btekin@fsm.edu.tr  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Основне студије   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

Алоцирани број мобилности 3   

Језик на којем се одвија мобилност Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1   

Област(и) за мобилност Образовање   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

 

mailto:erasmus@unios.hr
mailto:zuzarevic@foozos.hr
http://www.fsm.edu.tr/
http://iso.fsm.edu.tr/
mailto:erasmus@fsm.edu.tr
mailto:mfseker@fsm.edu.tr
mailto:btekin@fsm.edu.tr


 

 

 

 

 

 

 

КА131 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет 

Земља Словенија 

Сајт www.uni-lj.si 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл Игор Репац, international@pef.uni-lj.si  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
  

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 Образовање   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 
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