
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 

1. Универзитет Трансилванија, у Брашову 

2. Teхничко-економски универзитет у Будимпешти 

3. Универзитет у Фиренци 

4. SRH Универзитет у Хајделбергу  

5. Универзитет у Љубљани 

6. Универзитет у Марибору 

7. Политехнички Универзитет, у Милану, Школа архитектуре, урбанизма и 

грађевинарства 

8. Универзитет на Пелопонезу, Факултет електротехнике и рачунарства у Патрасу 

9. Универзитет у Ријеци, Грађевински факултет 

10. Универзитет у Сегедину, Инжењерски Факултет 

11. Политехнички универзитет у Темишвару 

12. Техничко велеучилиште у Загребу 

13. Универзитет у Жилини, Факултет безбедности 

14. Teхнички универзитет у Грацу 

 

Могуће категорије мобилности и области налазе се у табелама за сваку Еразмус+ КА103 партнерску 
институцију. Пријава кандидата је могућа само за отворене категорије.  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Трансилванија, у Брашову 

Земља Румунија 

Сајт 
www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-programmes.html 
www.unitbv.ro/en/ 

Еразмус код RO BRASOV01 

Контакт особа и мејл Prof. dr eng. Mircea-Viorel Dragoi, dragoi.m@unitbv.ro 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Биљана Брадић 

Имејл за слање пријава iro.ftn@uns.ac.rs 

http://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-programmes.html


Језик на којем се одвија мобилност Румунски и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0715 Mechanics and 
metal trades 
0716 Motor vehicles, 
ships and aircraft 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Teхничко-економски универзитет у Будимпешти 

Земља Мађарска 

Сајт www.bme.hu/en 

Еразмус код HU BUDAPES02 

Контакт особа и мејл Adam Bajusz, erasmus@bme.hu 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Мађарски и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0713 Electricity and 
energy 
 
0714 Electronics and 
automation 
 
061 Information and 
communication 
technologies (ICTs) 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Фиренци 

Земља Италија 

Сајт www.unifi.it 

Еразмус код I FIRENZE01 



Контакт особа и мејл Prof.Enrica Caporali, international@ingegneria.unifi.it 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Италијански и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0712 Environmental  
protection technology 
0732 Building and civil 
engineering 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције SRH Универзитет у Хајделбергу  

Земља Немачка 

Сајт https://www.hochschule-heidelberg.de/en/homepage 

Еразмус код D HEIDELB05 

Контакт особа и мејл Ms Bettina Pauley, Bettina.Pauley@srh.de 

 

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 Немачки и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
041 Business and 
Administration 
073 Architecture and 
Facility Management 
052 Environment 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 



 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Љубљани 

Земља Словенија 

Сајт 
http:// www.uni-lj.si/international relations/incoming students 
https:// www.fri.uni-lj.si/en (061) 
https://www.ntf.uni-lj.si/igt/en/about/department-otgo/ (0211, 072) 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 
Ms Vesna Gračner erasmus@fri.uni-lj.si (061), 
Alenka Salej Lah, alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si (0211, 072) 

 

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 Словенaчки и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

061 Information and 
Communication 
Technologies(ICTs) 
0211 Audio-visual 
techniques and media 
production 

 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Марибору 

Земља Словенија 

Сајт https://www.um.si/en/Pages/default.aspx 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл 
Uroš Kline, erasmus@um.si 
Vid Mlejnik, vid.mlejnik@um.si 

 

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 Словеначки и енглески   

http://www.uni-lj.si/international
http://www.fri.uni-lj.si/en
https://www.ntf.uni-lj.si/igt/en/about/department-otgo/
mailto:erasmus@fri.uni-lj.si
mailto:alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si
mailto:erasmus@um.si


Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 1041 Transport Services   

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Политехнички Универзитет, у Милану 
Школа архитектуре, урбанизма и грађевинарства 

Земља Италија 

Сајт 
https://www.polimi.it/en 
https:// www.polimi.it/en/programmes/ 

Еразмус код I MILANO02 

Контакт особа и мејл Claudia Russo, erasmus@polimi.it 
 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер и докторске 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Италијански и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0731 Architecture   

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

Click here to enter text. 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет на Пелопонезу, Факултет електротехнике 
и рачунарства у Патрасу 

Земља Грчка 

Сајт https://www.uop.gr/erasmus 

Еразмус код G TRIPOLI03 

Контакт особа и мејл 
Mr Giagkos Inglesis, iglessis@uop.gr  
Assoc. Prof. Nikolaos Petrellis, nPetrellis@uop.gr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study   

http://www.polimi.it/en
mailto:iglessis@uop.gr


exchange) 

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Грчки и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
0713 Electricity and 
Energy 
0714 Electronics and 
Automation 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Ријеци, Грађевински факултет 

Земља Хрватска 

Сајт https://gradri,uniri.hr/  

Еразмус код HR RIJEKA01 

Контакт особа и мејл 
Sivija Mrakovčić silvija.mrakovcic@gradri.uniri.hr 
 

 

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 Хрватски  и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0732 Building and Civil 
Engineering   

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Сегедину, Инжењерски Факултет 

Земља Мађарска 

Сајт 
http://www.u-szeged.hu/erasmus, http://www.u-szeged.hu/erasmus/course-
descriptions 

http://www.u-szeged.hu/erasmus


Еразмус код HU SZEGED01 

Контакт особа и мејл József Gál, galj@mk.u-szeged.hu 

 

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 Мађарски и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0715 Mechanics and 
Metal Trades 
0714 Electronics and 
Automation 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Политехнички универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт https://upt.ro/international 

Еразмус код RO TIMISOA04 

Контакт особа и мејл 
Irenа Ciobanu, irena.ciobanu@upt.ro 
Dr. eng Diana Andone, diana.andone@upt.ro 

 

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 Румунски и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0211 Audio- 
visual techniques 
and media 
production 
0413 Management and 
administration 
061 Information and 
communication 
technologies (ICTs) 
0715 Mechanics 
and metal 

  

mailto:irena.ciobanu@upt.ro


trades (Timisoara) 
0731 Architecture 
and town 
planning 
0788 Mechatronics 

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Incoming-
Erasmus-students---forms-and-deadlines_17_en.html 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Техничко велеучилиште у Загребу 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.tvz.hr 

Еразмус код HR ZAGREB05 

Контакт особа и мејл Vida Senci, vida.senci@tvz.hr 

 

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 Хрватски и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0715 Mechanics and 
Metal Work 
0732 Building and Civil 
Engineering 
0713 Electricity and 
Energy 
0714 Electronics and 
Automation 
061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
0413 Management and 
Administration 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

https://www.tvz.hr/international-and-national-cooperation/erasmus/incoming-
mobility/students?lang=en 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Жилини, Факултет безбедности 

Земља Словачка 

Сајт https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=en 

https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=en


www.fbi.uniza.sk 

Еразмус код SK ZILINA01 

Контакт особа и мејл Dana Baránková, dana.barankova@uniza.sk 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Словачки и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 103 Security Services   

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технички универзитет у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт www.tugraz.at 

Еразмус код A GRAZ02 

Контакт особа и мејл Claudia Jansen, claudia.jansen@tugraz.at 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности 1   

Језик на којем се одвија мобилност Немачки и енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0612 Database and 
network design and 
administration 
0532 Earth sciences 
0521 Environmental 
sciences 

 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релевантна за конкурс – нпр. ако 
партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 



 

 


