
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Петар Бурсаћ 

Имејл за слање пријава akademijaumetnostinovisad@gmail.com 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ: 

1. Академија ликовних уметности и дизајна у Братислави 

2. Академија ликовних уметности у Гдањску  

3. Факултет ликовне уметности, Универзитет Комплутенсе у Мадриду 
4. Државна академија уметности и дизајна у Штутгарту 

5. Универзитет Западне Атике, Атина 

6. Данска краљевска ликовна академија у Копенхагену 

7. Школа за дизајн у Троа (Ecole Superieure de Design de Troyes) 

8. Краљевска ликовна академија у Хагу 

9. Академија ликовних уметности у Верони 

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ: 

1. Музичкa академија „Франц Лист“ у Будимпешти 

2. Музички конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ у Трсту 

3. Универзитет за музику и извођачке уметности у Бечу 

4. Универзитет за музику и извођачке уметности у Грацу 

5. Музички конзерваторијум у Вигу 

6. Универзитет у Сегедину, Факултет музичке уметности 

7. Музички конзерваторијум „Лујза Данунцио“ у Пескари 

8. Музички конзерваторијум „Тито Шипа“ Леће 

9. Музички конзерваторијум „А. Корели“ Месина (Conservatorio di Musica di 

Stato „A. Corelli“, Messina) 

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ: 

1. Академија драмске умјетности Универзитета у Загребу 

2. Универзитет у Бергену - Høgskulen på Vestlandet (HVL) 

3. Western Norway University of Applied Sciences (HVL) 

4. Универзитет за позоришну и филмску уметност у Будимпешти 

5. Универзитет „Карољ Гашпар“ у Будимпешти 

6. Међународни универзитет Еуропа Прима, Скопље 

 

СВИ ДЕПАРТМАНИ: 



1. Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, Академија за умјетност 

и културу 

2. Академија уметности у Бањској Бистрици 

3. Универзитет у Печују 

4. Педагошки универзитет у Лудвигзбургу 

 

Број алоцираних студентских стипендија: 6 

 

Све стипендије су на располагању свим департманима, према следећим партнерским 

активним уговорима: 

 

 

СПИСАК АКТИВНИХ ПАРТНЕРА 

 

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Академија ликовних уметности и дизајна у Братислави 

Земља 
Словачка 

Сајт 
www.vsvu.sk 

Еразмус код 
SK BRATISL04 

Контакт особа и мејл 
Ms. L’ubica Mildeova international@vsvu.sk 

 

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 
Словачки, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  Б1, Б2   

http://www.vsvu.sk/
mailto:international@vsvu.sk


Област(и) за мобилност 
0210   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима студијских програма Сликарство и 

Графика. 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је приложити портфолио у пдф 

формату. Понуда студијских програма: https://www.vsvu.sk/ 

Након номинације од стране УНС-а, одабрани кандидат мора да попуни онлајн 

пријaву путем сајта партнерске институције https://www.vsvu.sk/en/ 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Академија ликовних уметности у Гдањску  

Земља 
Пољска 

Сајт 
www.asp.gda.pl 

Еразмус код 
PLGDANSK05 

Контакт особа и мејл Ms. Aleksandra Paciorkiewicz, erasmus@asp.gda.pl 

 

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 
Пољски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  Б2, Б2   

Област(и) за мобилност 
0212, 0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентимаДепартмана ликовних уметности из 

области сликања, вајања, интермедијалне уметности, графичке 

уметности, архитектуре и дизајна.  

 

Уз обавезну документацију за студентску мобилности, кандидати морају 

приложити портфолио у пдф формату. 

 

Каталог курсева: https://en.asp.gda.pl/international/erasmus/for-students/course-

catalogues,24 

 

Након номинације одабраног студента од стране УНС-а, потребно је урадити и 

онлајн пријаву на партнерској установи 

https://en.asp.gda.pl/international/erasmus/for-students/application-procedures,14 

 

https://www.vsvu.sk/
https://www.vsvu.sk/en/
mailto:erasmus@asp.gda.pl
https://en.asp.gda.pl/international/erasmus/for-students/course-catalogues,24
https://en.asp.gda.pl/international/erasmus/for-students/course-catalogues,24
https://en.asp.gda.pl/international/erasmus/for-students/application-procedures,14


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 

Факултет ликовне уметности, Универзитет Комплутенсе у 
Мадриду 
 
 

Земља Шпанија 

Сајт www.ucm.es/english 

Еразмус код D MADRID03 

Контакт особа и мејл Ms. Maria Cuevas - mmcuevas@art.ucm.es 

 

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 

Шпански Б2 за основне 

студије и Ц1 за 

мастерске 
  

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2 и Ц1   

Област(и) за мобилност 0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН ЗА ДЕПАРТМАН ЛИКОВНХ УМЕТНОСТИ 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Државна академија уметности и дизајна у Штутгарту 

Земља Немачка 

http://www.ucm.es/
mailto:mmcuevas@art.ucm.es


Сајт www.abk-stuttgart.de/ 

Еразмус код D STUTTGA04 

Контакт особа и мејл Ms. Sonja Fendel sonja.fendel@abk-stuttgart.de 

 

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 Немачки, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана ликовних уметности, 

сликарства, вајарства и нових ликовних медија. Уз пријаву, потребно је 

доставити и портфолио у ПДФ формату, као и у случају познавања немачког 

језика, адекватан језички сертификат. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Западне Атике, Атина 

Земља Грчка 

Сајт https://www.uniwa.gr/en/ 

Еразмус код G EGALEO02 

Контакт особа и мејл Prof. Panagiotis Kaldis, international@uniwa.gr erasmus1@uniwa.gr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

http://www.abk-stuttgart.de/
mailto:sonja.fendel@abk-stuttgart.de
https://www.uniwa.gr/en/
mailto:international@uniwa.gr


Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија мобилност Грчки, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2   

Област(и) за мобилност 0211, 0212, 07   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана ликовних уметности, за 

студијске програме Графички дизајн и Визуелна уметност, као и за Дизајн 

ентеријера Конкурс  је намењен и студијском програму Конзервација и 

рестаурација дела ликовне и примењене уметности  За све информације и 

каталог курсева посетити https://www.uniwa.gr/en/ 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Данска краљевска ликовна академија у Копенхагену 

Земља Данска 

Сајт 
https://kunstakademiet.dk 

Еразмус код DK KOPENHA37 

Контакт особа и мејл 
Ms. Anne Sckotz  anne.sckotz@kunstakademiet.net 

 

 

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 Дански, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

https://www.uniwa.gr/en/
mailto:anne.sckotz@kunstakademiet.net


Област(и) за мобилност 0210, 0212, 0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентимаДепартмана ликовне уметности на 

студијским програмима сликарства, вајарства, нових ликовних медија, 

дизајна ентеријера, индустријског дизајна. 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је приложити портфолио у пдф 

формату 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Школа за дизајн у Троа (Ecole Superieure de Design de 

Troyes) 

Земља Француска 

Сајт http://ecolededesign.fr/en/ 

Еразмус код F TROYES 07 

Контакт особа и мејл  Mr. Sandra Rohmer, sandra.rohmer@yschools.fr  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 4   

Језик на којем се одвија мобилност француски, енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2   

Област(и) за мобилност 021, 0212,0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана ликовних уметности. 

 

http://ecolededesign.fr/en/


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Краљевска ликовна академија у Хагу 

Земља Холандија 

Сајт https://www.kabk.nl/ 

Еразмус код NL SGRAVE05 

Контакт особа и мејл  Mrs. Aparajita Dutta A.Dutta@kabk.nl   

 

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  
 C1   

Област(и) за мобилност 021, 0212,0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана ликовних уметности.  

Уз пријаву доставити и портфолио радова у ПДФ формату 

НАПОМЕНА: Партнер из Хага тражи специфичне језичке сертификате – 

пре пријаве проверити да ли прихватају Ц 1 сертификат уместо ИЕЛТС 6 

или ТОЕФЛ 83! 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Академија ликовних уметности у Верони 

Земља Италија 

Сајт https://accademiabelleartiverona.it/en/ 

Еразмус код I VERONA03 



Контакт особа и мејл  Mrs. Marta Ferretti erasmus@accademiabelleartiverona.it    

 

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, Италијански   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1 , Б1   

Област(и) за мобилност 021, 0212,0213   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана ликовних уметности за студијске 

програме Сликарства, Нових ликовних медија и Дизајна 

 

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Музичкa академија „Франц Лист“ у Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт www.lisztacademy.hu 

Еразмус код HU BUDAPES25 

Контакт особа и мејл Mrs. Ildiko Zatonyi ildikozatonyi@lisztacademy.hu 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

mailto:erasmus@accademiabelleartiverona.it
mailto:ildikozatonyi@lisztacademy.hu


Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија мобилност Мађарски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана музичке уметности. 

Од студената се тражи да приликом пријаве на конкурс УНС-а доставе видео 

снимак у трајању од 20 минута непрекидног програма према упутствима и 

условима аплицирања: https://lfze.hu/erasmus-en/information-about-applying-for-

the-erasmus-program-116338 

Након номинације студента од стране УНС-а, неопходна је онлајн пријава на 

партнерској установи. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Музички конзерваторијум „Ђузепе Тартини“ у Трсту 

Земља Италија 

Сајт www.conservatoriotrieste.it 

Еразмус код I TRIESTE 02 

Контакт особа и мејл Prof. Nicoletta Sanzin international.relations@conts.it 

 

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 Енглески, Италијански   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2, Б1   

https://lfze.hu/erasmus-en/information-about-applying-for-the-erasmus-program-116338
https://lfze.hu/erasmus-en/information-about-applying-for-the-erasmus-program-116338
http://www.conservatoriotrieste.it/
mailto:international.relations@conts.it


Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана музичке уметности. 

Од кандидата се тражи да доставе снимак у трајању од 20 минута програма. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет за музику и извођачке уметности у Бечу 

Земља Аустрија 

Сајт www.mdw.ac.at 

Еразмус код A WIEN08 

Контакт особа и мејл Sabine Roth, roth@mdw.ac.at 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Енглески, Немачки   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2, Б1   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана музичке уметности. 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је доставити снимак у трајању 

од 20 минута програма (у формату mp3 или mp4 или You Tube или WeTransfer 

линк) и писмо препоруке предметног професора у пдф формату.. 

За више информација:https://www.mdw.ac.at/programmemobilities/?PageId=3978 

 

http://www.mdw.ac.at/
mailto:roth@mdw.ac.at


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет за музику и извођачке уметности у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт https://international.kug.ac.at/ 

Еразмус код A GRAZ03 

Контакт особа и мејл Elisabeth Aman <e.aman@kug.ac.at> 

 

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, Немачки   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б2, Б1   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

НАПОМЕНА: РОК ЗА ПРИЈАВЕ У ОНЛАЈН СИСТЕМ ПАРТНЕРА ИЗ ГРАЦА ЈЕ 

ОД 20. СЕПТЕМБРА ДО 10. ОКТОБРА 2022. ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЈЕ МОГУЋА 

ПУТЕМ СЛЕДЕЋЕГ ЛИНКА:  

https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-

kug/application-process/  

УКОЛИКО НЕ ИЗВРШИТЕ ОНЛАЈН ПРИЈАВУ У НАЗНАЧЕНОМ РОКУ И ПРЕ 

ИСТЕКА НАШЕГ КОНКУРСА, НЕЋЕМО БИТИ У МОГУЋНОСТИ ДА ВАС 

НОМИНУЈЕМО У СЛУЧАЈУ ДА БУДЕТЕ ИЗАБРАНИ ЗА СТИПЕНДИЈУ. 

Намењено је студентима Департмана музичке и Депармана  драмских 

уметности за извођачку уметност и АВ медије. Групна настава се одвија на 

немачком језику, индивидуална по договору, а ваннаставне активности су 

могуће и на енглеском језику. Из тог разлога се тражи да студенти имају 

минимално знање немачког језика – Б1. 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је доставити снимак у трајању 

од 20 минута програма (у формату mp3 или mp4 или You Tube или WeTransfer 

линк) и писмо препоруке предметног професора у пдф формату.. 

За више информација:https://www.mdw.ac.at/programmemobilities/?PageId=3978 

mailto:e.aman@kug.ac.at
https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/
https://international.kug.ac.at/en/incoming-students/exchange-at-the-kug/application-process/


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Музички конзерваторијум у Вигу 

Земља Шпанија 

Сајт www.csmvigo.com 

Еразмус код E VIGO03 

Контакт особа и мејл Mr. Jose Luis Fernandez erasmus@csmvigo.com 

 

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 Шпански, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана музичке уметности – 

извођачка уметност 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је доставити снимак у трајању 

од 20 минута програма према упутству са сајта партнерске институције 

(https://en.csmvigo.com/incoming-students) и писмо препоруке предметног 

професора. 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Сегедину, Факултет музичке уметности 

Земља Мађарска 



Сајт http://www.u-szeged.hu/erasmus 

Еразмус код HU SZEGED01 

Контакт особа и мејл Ms. Renata Dekany, international.bbmk@szte.hu 

 

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 Мађарски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1,Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН ДЕПАРТМАНУ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Музички конзерваторијум „Лујза Данунцио“ у Пескари 

Земља Италија 

Сајт http://conservatoriopescara.it 

Еразмус код I PESCARA01 

Контакт особа и мејл  Ms.Stefania Franchini, Stefania.franchini@conservatoriopescara.it 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

http://www.u-szeged.hu/erasmus
mailto:international.bbmk@szte.hu
http://conservatoriopescara.it/
mailto:Stefania.franchini@conservatoriopescara.it


Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 2   

Језик на којем се одвија мобилност Италијански, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана музичкеуметности за извођачку 

уметност и композицију. Конзерваторијум у Пескари има и студијски 

програм поп – рок композиције у понуди. . 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Музички конзерваторијум „Тито Шипа“ Леће 

Земља Италија 

Сајт http://conservatoriolecce.it 

Еразмус код I LECCE01 

Контакт особа и мејл  Ms.Valeria Vetruccio, erasmus@conservatoriolecce.it 

 

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 Италијански, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

http://conservatoriolecce.it/
mailto:erasmus@conservatoriolecce.it


Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана музичкеуметности за извођачку 

уметност и композицију.. 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Музички конзерваторијум „А. Корели“ Месина (Conservatorio 

di Musica di Stato „A. Corelli“, Messina) 

Земља Италија 

Сајт http://www.consme.it 

Еразмус код I MESSINA04 

Контакт особа и мејл  Prof. Lorenzo Genitori, erasmus@consme.it 

 

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 Италијански, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2   

Област(и) за мобилност 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Намењено је студентима Департмана музичкеуметности за извођачку 

уметност и композицију.. 

 

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 

http://www.consme.it/
mailto:erasmus@consme.it


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Академија драмске умјетности Универзитета у Загребу 

Земља Хрватска 

Сајт www.adu.hr 

Еразмус код HR ZAGREB01 

Контакт особа и мејл Ms. Zrinka Šamijazsamija@adu.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  
Б1   

Област(и) за мобилност 

0215 

 
  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана драмских уметности свих 

студијских програма на основним и мастер студијама. 

Уз обавезну документацију УНС-а, приликом пријаве студенти морају да 

доставедоказ о оствареном контакту са одговарајућим професором на 

Академији драмских умјетности у Загребу.  

Уз пријаву је потребно доставити и језички сертификат за хрватски језик. 

Полагање је могуће на Филозофском факултету у Новом Саду. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Бергену - Høgskulen på Vestlandet (HVL) 

http://www.adu.hr/


Western Norway University of Applied Sciences (HVL) 

Земља Норвешка 

Сајт https://www.hvl.no/en 

Еразмус код N BERGEN 14 

Контакт особа и мејл Ms. Karen Sofie Falk Foss Karen.sofie.falk.foss@hvl.no 

 

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 Норвешки Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0111, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана за драмску уметност за 

студијски програм Примењено позориште. Мобилност је могућа и за 

студенте на мастерским студијама Глуме у апсолвентској години са фокусом 

на примењено позориште. За додатне информације https://www.hvl.no/en 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет за позоришну и филмску уметност у 

Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт https://www.szfe.hu/en 

Еразмус код HU BUDAPES37 

Контакт особа и мејл Ms. Timea Oli , oli.timea@szfe.hu  

https://www.hvl.no/en
mailto:Karen.sofie.falk.foss@hvl.no
https://www.hvl.no/en
https://www.szfe.hu/en
mailto:oli.timea@szfe.hu


 

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 Мађарски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1,Б2   

Област(и) за мобилност 0211, 3211, 15.2, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана драмске уметности – аудио и 

видео продукција, филмска и позоришна режија, аудио и видео монтажа, 

дизајн звука, дизајн светла. 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет „Карољ Гашпар“ у Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт https://www.kre.hu/erasmus 

Еразмус код HU BUDAPES10 

Контакт особа и мејл Ms. Ildiko Anna TOTH, PhD, erasmus@kre.hu 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 2   

https://www.kre.hu/erasmus
mailto:erasmus@kre.hu


Језик на којем се одвија мобилност Мађарски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1,Б2   

Област(и) за мобилност 0114,0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Сарадња је намењена за Департман драмске уметности – Драмска 

педагогија, Примењено позориште. 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Међународни универзитет Еуропа Прима, Скопље 

Земља Северна Македонија 

Сајт http://europaprima.edu.mk   

Еразмус код MK SKOPJE21 

Контакт особа и мејл  Mr. Vladimir Stojchevski, vladimir.stojchevski@europaprima.edu.mk 

 

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 македонски, енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
 Б2   

Област(и) за мобилност 021, 0210, 0211, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

Намењено је студентима Департмана музичкеуметности за извођачку 

уметност и Департмана драмских уметности за студијски програм АВ 

медија 

mailto:vladimir.stojchevski@europaprima.edu.mk


итд) 

 

СВИ 
ДЕПАРТМАНИ 

 
КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, 

Академија за умјетност и културу 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.uaos.unios.hr 

Еразмус код HR OSIJEK01 

Контакт особа и мејл Ms. Iva Buljubašić, ibuljuba@kulturologija.unios.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 2   

rvaЈезик на којем се одвија 

мобилност 
Хрватски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0211,0212,0213, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима и особљу свих департмана, а информације о 

студијским програмима се могу наћи на: http://www.uaos.unios.hr 

https://www.uaos.unios.hr/
mailto:ibuljuba@kulturologija.unios.hr
http://www.uaos.unios.hr/


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Академија уметности у Бањској Бистрици 

Земља Словачка 

Сајт https://www.aku.sk/en/ 

Еразмус код SK BANSKA02 

Контакт особа и мејл Dr Peter Vitko peter.vitko@aku.sk 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange)   

Алоцирани број мобилности 3   

Језик на којем се одвија мобилност Словачки, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 

0215 

 
  

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН СТУДЕНТИМА СВА ТРИ ДЕПАРТМАНА НА 

ОСНОВУ ПОНУЂЕНИХ ПРОГРАМА 

 

Каталог курсева: https://www.aku.sk/en/erasmus/course-catalog-2019-2020-

sk-en.html 

 

Информације за пријаву на https://www.aku.sk/en/ 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Печују 

mailto:peter.vitko@aku.sk
https://www.aku.sk/en/erasmus/course-catalog-2019-2020-sk-en.html
https://www.aku.sk/en/erasmus/course-catalog-2019-2020-sk-en.html
https://www.aku.sk/en/


Земља Мађарска 

Сајт 
www.international.pte.hu 

Еразмус код HU PECS01 

Контакт особа и мејл Ms. Beata Seres seres.beata@pte.hu 

 

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 Мађарски, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0213, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентимаДепартмана ликовних уметности на 

студијским програмима Сликања и Вајањаи студентима Департмана 

музичке уметности на студијским програмима за извођачку уметност. 

Уз обавезну документацију УНС-а, неопходно је приложити портфолио у пдф 

формату.за студенте ликовног департмана, као и линк ка видео снимку 

извођења програма у трајању од 20 минута за студенте музичког департмана .- 

извођачке уметности 

Обавезна је онлајн апликација након што кандидат буде номинован од 

стране УНС-а:https://international.pte.hu/ 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Педагошки универзитет у Лудвигзбургу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html 

Еразмус код DLUDWIGB01 

Контакт особа и мејл Ms. Kerstin Bischoff, bischoff@ph-ludwigsburg.de (за студентску мобилност) 

mailto:seres.beata@pte.hu
https://international.pte.hu/
https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html
mailto:bischoff@ph-ludwigsburg.de


 

 

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 Немачки, Енглески   

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1, Б2   

Област(и) за мобилност 0113, 0215   

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

Конкурс је намењен студентима Департмана музичке и ликовних уметности 

за студијске програме педагогије. Информације и каталог курсева се могу 

наћи на интернет презентацији Универзитета у Лудвигзбургу на 

https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html 

 

 

 

https://www.ph-ludwigsburg.de/international.html

