
 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме ДУБРАВКА КЛАЈИЋ 

Имејл за слање пријава Dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs  

 

Позив је отворен за мобилност на следећим Еразмус+ партнерима: 

1. Универзитет Акдениз, Анталија 

2. Università Politecnica delle Marche, Ancona 

3. Универзитет Magna Graecia Di Catanzaro, Катанзаро 

4. Медицински универзитет у Лођу, Лођ  

5. Универзитет Федерико II, Напуљ 

6. Универзитет Газиосманпаша, Токат 

 

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 Акдениз, Анталија 

Земља Турска 

Сајт 
http://iro.akdeniz.edu.tr/ ;  
http://iro.akdeniz.edu.tr/erasmus-programme/course-catalogues/   

Еразмус код TRNTALYA01 

Контакт особа и мејл Ayşe TUĞCAN aysetugcan@akdeniz.edu.tr  

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане 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 
0911 стоматологија 
0912 медицина 

  

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

 

mailto:Dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
http://iro.akdeniz.edu.tr/
http://iro.akdeniz.edu.tr/erasmus-programme/course-catalogues/
mailto:aysetugcan@akdeniz.edu.tr


партнер има свој онлајн систем, 
итд) 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске 
институције 

Università Politecnica delle Marche, Ancona 

Земља Италија 

Сајт 
https://www.univpm.it/Entra/International  
https://www.medicina.univpm.it/?language=en 
 

Еразмус код I  ANCONA01 

Контакт особа и мејл 

Silvia Mangialardo, international@univpm.it 

Prof. Alessandro Scalise, Erasmus Faculty Coordinator, 
alessandro.scalise@ospedaliriuniti.marche.it 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само 
студенти) 

Интегрисане 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 
0911 стоматологија 
0912 медицина 

  

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

Детаљи везани за онлајн пријаву за Еразмус +  
https://www.univpm.it/Entra/International/Incoming_mobility/Incoming_student_mobility  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Magna Graecia Di Catanzaro, Катанзаро 

Земља Италија 

Сајт 
http://www.medicina.unicz.it/corso_studio/medicina_chirurgia 
http://www.medicina.unicz.it/corso_studio/odontoiatria_protesi_dentaria  

Еразмус код I CATANZA02 

Контакт особа и мејл 
Eleonora Consoli socrates@unicz.it 
 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане студије   

https://www.univpm.it/Entra/International
https://www.medicina.univpm.it/?language=en
mailto:international@univpm.it
mailto:alessandro.scalise@ospedaliriuniti.marche.it
https://www.univpm.it/Entra/International/Incoming_mobility/Incoming_student_mobility
http://www.medicina.unicz.it/corso_studio/medicina_chirurgia
http://www.medicina.unicz.it/corso_studio/odontoiatria_protesi_dentaria
mailto:socrates@unicz.it


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 
0911 стоматологија 
0912 медицина 

  

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

https://web.unicz.it/it/page/profilo-studenti-internazionali  
Координатор медицина: Prof. Ludovico Abenavoli, e-mail: l.abenavoli@unicz.it 
Координатор стоматологија: Professor Amerigo Giudice, e-mail: 
a.giudice@unicz.it  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Медицински универзитет у Лођу, Лођ  

Земља Пољска 

Сајт http://studymed.umed.pl/ 

Еразмус код PL LODZ03 

Контакт особа и мејл 
Janina Siejka 
janina.siejka@umed.lodz.pl 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане 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 
0911 стоматологија 
0912 медицина 

  

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

http://dwz.umed.pl/in-english/incomings-for-studies/ 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет Федерико II, Напуљ 

Земља Италија 

Сајт 
 http://www.farmacia.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali-a-ciclo-
unico/1484088-farmacia 

Еразмус код I  NAPOLI01 

Контакт особа и мејл Fernanda Nicotera, international@unina.it  

https://web.unicz.it/it/page/profilo-studenti-internazionali
mailto:l.abenavoli@unicz.it
mailto:a.giudice@unicz.it
http://studymed.umed.pl/
mailto:janina.siejka@umed.lodz.pl
mailto:international@unina.it


Raffaella Sorrentino, rafsorre@unina.it 

 

Категорија мобилности Студенти   

Ниво мобилности (само студенти) Интегрисане 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 0916, ФАРМАЦИЈА   

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

Детаљи студијског програма доступни на страници 14 у 
документу на линку 
http://www.farmacia.unina.it/documents/12375415/28067825/Regolamento+a.a.+22
-23+con+allegati+web.pdf/e4a63019-c5cb-4204-a5cc-2150ac57c6d6   

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске 
институције 

Универзитет Газиосманпаша, Токат 

Земља Турска 

Сајт http://erasmus.gop.edu.tr/ ; https://erasmus.gop.edu.tr/Default.aspx?d=en-US  

Еразмус код TR TOKAT01 

Контакт особа и 
мејл 

Ayşe TUĞCAN aysetugcan@akdeniz.edu.tr  

 

Категорија 
мобилности 

Студенти   

Ниво мобилности 
(само студенти) 

Интегрисане 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 

0911 стоматологија 
0912 медицина 

  

Напомена о 
партнеру 
(обавезно навести 
ако постоји 
специфичност 
релеватна за 

МЕДИЦИНА  
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=en&curOp=showPac&curUnit=04&curSunit=4010# 
СТОМАТОЛОГИЈА 
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=en&curOp=showPac&curUnit=07&curSunit=7010#   

mailto:rafsorre@unina.it
http://www.farmacia.unina.it/documents/12375415/28067825/Regolamento+a.a.+22-23+con+allegati+web.pdf/e4a63019-c5cb-4204-a5cc-2150ac57c6d6
http://www.farmacia.unina.it/documents/12375415/28067825/Regolamento+a.a.+22-23+con+allegati+web.pdf/e4a63019-c5cb-4204-a5cc-2150ac57c6d6
http://erasmus.gop.edu.tr/
https://erasmus.gop.edu.tr/Default.aspx?d=en-US
mailto:aysetugcan@akdeniz.edu.tr
https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=en&curOp=showPac&curUnit=07&curSunit=7010


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

 


