
 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Кристина Остојић 

Имејл за слање пријава erasmus@ff.uns.ac.rs 

 

За студенте Филозофског факултета у овом Позиву доступно је укупно 13 стипендија. 

Позив је отворен за мобилност студената у сврху студирања на следећим Еразмус+ партнерским 

институцијама:  

1. Универзитет Беира Интериор у Ковиљи, Португал 

2. Универзитет у Гдањску, Пољска 

3. Универзитет у Лођу, Пољска 

4. Универзитет у Вроцлаву, Пољска 

5. Универзитет Мартин Лутер у Халеу, Немачка 

6. Универзитет у Варшави, Пољска 

7. Универзитет у Вирцбургу, Немачка 

8. Универзитет у Љубљани, Словенија 

9. Универзитет примењених наука Ховест, Белгија 

10. Универзитет Еберхард Карлс у Тибингену, Немачка 

11. Универзитет у Никозији, Кипар 

12. Универзитет у Ријеци, Хрватска 

13. Јагелонски универзитет у Кракову, Пољска 

14. Универзитет у Бамбергу, Немачка 

15. Универзитет Паул Валери у Монпељеу, Француска  

16. Универзитет Г. Д’Aнунцио, Кјети - Пескара, Италија 

17. Универзитет у Поатје, Француска 

18. Универзитет у Печују, Мађарска 

19. Универзитет у Регенсбургу, Немачка 

20. Универзитет у Генту, Белгија 

21. Универзитет у Стокхолму, Шведска 

22. Универзитет Павел Јозеф Шафарик у Кошицама, Словачка 

23. Универзитет у Трнави, Словачка 

24. Универзитет у Марибору, Словенија 

 

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

 



1. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Беира Интериор у Ковиљи 

Земља Португал 

Сајт https://www.ubi.pt/en/page/icm 

Еразмус код P COVILHA01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, international@ubi.pt 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 3 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност португалски / енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 0313 Psychology   

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

 

 

2. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Гдањску 

Земља Пољска 

Сајт https://en.ug.edu.pl/ 

Еразмус код PL GDANSK01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus.eu@ug.edu.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност пољски / српски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 
0230 Languages, not 
further defined 

  

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

 

 
 



3. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Лођу 

Земља Пољска 

Сајт https://iso.uni.lodz.pl/erasmus/ 

Еразмус код PL LODZ01 

Контакт особа и мејл iso@uni.lodz.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 3 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност пољски/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 0232 Languages   

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

 

 

4. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Вроцлаву  

Земља Пољска 

Сајт https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/erasmus-exchange 

Еразмус код PL WROCLAW01 

Контакт особа и мејл Ms Barbara Pietrzkiewicz, barbara.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност 

пољски/руски/чешки/ 
српски /украјински/ 
енглески у зависности 
од програма 

  

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 0232 Languages   

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

 



 

5. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Мартин Лутер у Халеу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.international.uni-halle.de/international_office/ 

Еразмус код D HALLE01 

Контакт особа и мејл Prof. Dr Eva Kowolik, eva.kowollik@slavistik.uni-halle.de 

 

Категорија мобилности Студенти  - 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија  - 

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

 - 

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије  - 

Језик на којем се одвија мобилност немачки/српски/енглески  - 

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1  - 

Област(и) за мобилност 0232 Languages  - 

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

 

 

6. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Варшави 

Земља Пољска 

Сајт https://en.uw.edu.pl/ 

Еразмус код PL WARSZAW01 

Контакт особа и мејл Ms Monika Satala, monika.satala@adm.uw.edu.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност пољски/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0232 Literature and 
Linguistics 

  

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

 



итд) 

 

7. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Вирцбургу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-wuerzburg.de/en/home/  

Еразмус код D WURZBUR01 

Контакт особа и мејл Ms Susanne Hermann, susanne.hermann@uni-wuerzburg.de  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 3 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност енглески/немачки   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 0232 Languages   

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

 

 

8. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Љубљани 

Земља Словенија 

Сајт 
https://www.uni-
lj.si/international_cooperation%20and%20exchange/incoming%20students 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 
Mr Borut Petrović Jasenovec office@fsd.uni-lj.si; Ms Tjaša Ribizel, 
international@ff.uni-lj.si  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 10 стипендија   

Језик на којем се одвија мобилност словеначки/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0923 Social Work and 
Councelling 
0222 Archaeology and 
History 
0232 Literature and 

  

mailto:susanne.hermann@uni-wuerzburg.de
mailto:office@fsd.uni-lj.si
mailto:international@ff.uni-lj.si


Linguistics 
0111 Education Science 
0230 Languages-English, 
Romance Languages, 
Slavistics, Тranslation 
Studies 
0314 Cultural Studies – 
Ethnology and 
Antropology 

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

За област: 0923 Social Work and Councelling 
мобилност је могућа само на основним студијама. 

 

9. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Унивезитет примењених наука, Ховест 

Земља Белгија 

Сајт https://www.howest.be/nl/studeren/internationalisering/exchange-study-at-howest 

Еразмус код B KORTRIJ03 

Контакт особа и мејл Ms Isabelle Pertry, international.office@howest.be  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност енглески/холандски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0321 Journalism and 
Reporting 
0111 Education Science 

  

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

За ниво језика који је потребан, детаљније погледати: 
https://www.howest.be/nl/studeren/internationalisering/exchange-study-at-
howest#Howest-language-expectations 

 

10. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Еберхард Карлс у Тибингену 

Земља Немачка 

Сајт https://uni-tuebingen.de/international 

Еразмус код D TUBINGE01 

Контакт особа и мејл Ms Dorotea Kies, incoming@zv.uni-tuebingen.de  

 

Категорија мобилности Студенти   

mailto:international.office@howest.be
mailto:incoming@zv.uni-tuebingen.de


Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 5 стипендија   

Језик на којем се одвија мобилност немачки/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 
0232 Literature and 
Linguistics 

  

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

- 

 

11. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Никозији 

Земља Кипар 

Сајт https://www.unic.ac.cy/erasmus/study-mobility-incoming-mobility/ 

Еразмус код CY NICOSIA14 

Контакт особа и мејл alexandrou.e@unic.ac.cy 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 6 стипендија   

Језик на којем се одвија мобилност енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0111 - Education science 
0113 - Teacher training 
without subject 
specialisation 
0114 - Teacher training 
with subject 
specialisation 
0211 - Audio-visual 
techniques and media 
production 
0232 - Literature and 
linguistics 
0313 - Psychology 
0314 - Sociology and 
cultural studies 
0923 - Social work and 
counselling 

  

Напомена о партнеру (обавезно 
навести ако постоји специфичност 
релеватна за конкурс – нпр. ако 

- 



партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

12. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Ријеци 

Земља Хрватска 

Сајт https://uniri.hr/en/about-university/international-relations-and-erasmus 

Еразмус код HR RIJEKA01 

Контакт особа и мејл Ms Nena Rončević, nena.roncevic@ffri.uniri.hr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 6 стипендија   

Језик на којем се одвија мобилност хрватски/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 

0232 Literature and 
Linguistics - Romance 
Studies 
0111 Education Science 
0222 History and 
Archaeology 

  

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

 

 

13. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Јагелонски универзитет у Кракову 

Земља Пољска 

Сајт https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/wymiany 

Еразмус код PL KRAKOW01 

Контакт особа и мејл jakub.sklucki@uj.edu.pl; natalia.palich@uj.edu.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 4 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност пољски/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   



Област(и) за мобилност 

0222 History and 
Archaeology 
0231 Language 
Acquisition 

  

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

 

 

14. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Ото-Фридрих у Бамбергу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-bamberg.de/ 

Еразмус код D BAMBERG01 

Контакт особа и мејл Davide Bacchini, auslandsstudium@uni-bamberg.de 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност немачки/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0111 Education 
0220 Humanities (except 
languages) 
0230 Languages 
0314 Social and 
behavioural sciences 
0313 Psychology 
0320 Journalism and 
information 

  

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

 

 

15. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Пол Валери у Монпељеу 

Земља Француска 

Сајт https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus 

Еразмус код F MONTPEL03 

Контакт особа и мејл Mr Lionel Cabos/Ms Caroline Kouyoumdjian, erasmus-in@univ-montp3.fr 

 



Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност француски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 
0232 Literature and 
Linguistics 

  

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

 

 

16. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Г. Д’Aнунцио, Кјети - Пескара 

Земља Италија 

Сајт 
https://www.unich.it/didattica/international/international-students/exchange-
student/erasmus-exchange-study 

Еразмус код I CHIETI01 

Контакт особа и мејл 
Dott. Glauco Conte, agreements@unich.it; Prof. Enrichetta Soccio 
enrichetta.soccio@unich.it  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 10 стипендија   

Језик на којем се одвија мобилност италијански/енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0232 Literature and 
Linguistics 
0223 Philosophy and 
Ethics 
0111 Education Science 
0131 Psychology 
0314 Sociology and 
Cultural Studies 

  

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

Контакт особе за области: 
1. Modern languages and literature – persida.lazarevich@unich.it 
2. Philosophy and Education Science - stefania.achella@unich.it 
3. Psychology – marcello.constantini@unich.it 
4. Legal and social sciences – albertina.oliverio@unich.it  

 

17. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Поатјеу 

mailto:agreements@unich.it
mailto:enrichetta.soccio@unich.it
mailto:persida.lazarevich@unich.it
mailto:stefania.achella@unich.it
mailto:marcello.constantini@unich.it
mailto:albertina.oliverio@unich.it


Земља Француска 

Сајт https://ll.univ-poitiers.fr/international-2/incoming-students/ 

Еразмус код F POITIER01 

Контакт особа и мејл Ms Josselin Madec, rifll@univ-poitiers.fr 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност француски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 
0231 Langauge 
Acquisition 

  

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

 

 

18. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Печују 

Земља Мађарска 

Сајт https://international.pte.hu/ 

Еразмус код HU PECS01 

Контакт особа и мејл Panka Hitre, btk-erasmus@pte.hu 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност мађарски/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0222 History and 
Archaeology 

  

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

 

 



19. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Регенсбургу 

Земља Немачка 

Сајт https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-programs/ 

Еразмус код D REGENSB01 

Контакт особа и мејл Ms Christine Betzner, christine.betzner@ur.de  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност немачки/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0230 Languages 
0222 History  

  

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

 

 

20. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Генту 

Земља Белгија 

Сајт 
https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/application-exchange 
 

Еразмус код B GENT01 

Контакт особа и мејл Ms An Desmet, an.desmet@ugent.be 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност енглески/холандски   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0232 Literature and 
Linguistics 

  

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

 

mailto:christine.betzner@ur.de


 

21. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Стокхолму 

Земља Шведска  

Сајт https://www.su.se/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur/ 

Еразмус код S STOCKHO01 

Контакт особа и мејл Ms Vaidilute Bjerregaard, vaidilute.bjerregaard@ark.su.se 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност шведски/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0222 History and 
Archaeology 

  

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

 

 

22. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Павел Јозеф Шафарик у Кошицама 

Земља Словачка 

Сајт 
https://www.upjs.sk/en/university/international-relations/erasmus-plus-
mobilities/calendar-catalogue 

Еразмус код SK KOSICE02 

Контакт особа и мејл Ms Veronika Petrunova, veronika.petrunova@upjs.sk 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност словачки/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б2   

Област(и) за мобилност 
0232 Literature and 
Linguistics 

  

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

 



итд) 

 

23. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Трнави 

Земља Словачка 

Сајт https://www.ucm.sk/en/catalogue-of-courses 

Еразмус код SK TRNAVA02 

Контакт особа и мејл Ms Simona Stefickova, simona.stefickova@ucm.sk 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 2 стипендије   

Језик на којем се одвија мобилност словачки/ енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0220 Humanities (except 
languages), not further 
defined 
0222 History and 
archaeology 
0321 Journalism and 
reporting 
0313 Psychology 
0230 Languages, not 
further defined 

  

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

 

 

24. КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Марибору 

Земља Словенија 

Сајт www.um.si 

Еразмус код SI MARIBOR01 

Контакт особа и мејл Канцеларија за међународну сарадњу, erasmus@um.si 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 
студије 

  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 
exchange) 

  

Алоцирани број мобилности до 4 стипендије   



Језик на којем се одвија мобилност словеначки / енглески   

Минимални ниво знања језика на 
којем се одвија мобилност  

Б1   

Област(и) за мобилност 

0223 Philosophy and 
ethics 
0230 Languages, not 
further defined 

  

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

 

 


