
EРАЗМУС+ КООРДИНАТОР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Име и презиме Ивана Пејовић 

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

Напомена: пријаве слати искључиво у електронском облику, запаковане као јединствени zip file, са јасно 

именованим фајлом: Пријава на Еразмус+ конкурс + име и презиме студента/запосленог 

 

Позив је отворен за мобилност студената на следећим Еразмус+ партнерима: 

 

 

1. Универзитет у Љубљани, Словенија 

2. Универзитет Палацког у Оломоуцу, Чешка 

3. Универзитет Федерико II у Напуљу, Италија 

4. Универзитет у Салерну, Италија 

5. Универзитет у Коимбри, Португал  

6. Универзитет у Овиеду, Шпанија 

7. Универзитет у Алкали, Шпанија 

8. Универзитет у Торину, Италија  

9. Универзиет Париса Лордрона у Салцбургу, Аустрија 

10. Y SCHOOLS, Француска 

11. Јурај Добрила универзитет у Пули, Хрватска  

12. Универзитет у Лилу, Француска 

13. Универзитет примењених наука - Hochschule Anhalt Kothen, Немачка 

14. Варшавски универзитет за бионауке, Пољска 

15. Универзитет у Источном Паризу - UPEC, Француска 

16. Универзитет у Сегедину, Мађарска 

17. Западни универзитет у Темишвару, Румунија 

18. Технолошки универзитет у Грацу, Аустрија 

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Љубљани  

Факултет за рачунарство и информатику, Факултет за хемију и хемијску 

технологију 

Земља Словенија 

Сајт http://www.uni-lj.si 

Еразмус код SI LJUBLJA01 

Контакт особа и мејл 

Весна Грачнер, Факултет за рачунарство и информатику: erasmus@fri.uni-lj.si   

Стојка Оман Вучковска, Факултет за хемију и хемијску технологију: 

stojka.oman@fkkt.uni-lj.si  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 4 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност енглески Click here to enter text. Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на Б2 Choose an item. Choose an item. 

mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/
mailto:erasmus@fri.uni-lj.si
mailto:stojka.oman@fkkt.uni-lj.si


којем се одвија мобилност  

Област(и) за мобилност 

061 ICTs – сви нивои 

студија,  

0531 Chemistry – 

мастерске и докторске 

студије, 

0512 Biochemistry– сви 

нивои студија, 

052 Environment – 

мастерске и докторске 

студије 

 
 

Click here to enter text. 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

Студенти су у обавези да након номинације ураде онлајн апликацију.  

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/  

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет Палацког у Оломоуцу 
 

Земља 
Чешка 

 

Сајт 
https://www.upol.cz/en/  

 

Еразмус код 
CZ OLOMOUC01 

 

Контакт особа и мејл 

Prof. Vladimir Vanek, академски координатор за математику: 

vladimir.vanek@upol.cz   

Prof. Petr Šimaček, академски координатор за географију: petr.simacek@upol.cz  

International Relations Office: iro@upol.cz 

 

 

Категорија мобилности Студенти -  

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Енглески 

 
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 
0532-Earth Sciences 

0541-Mathematics 
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) 

 

Номинација и апликација студената се обавља путем онлајн система. 

Информације доступне на линку: 

https://www.upol.cz/en/skupiny/students/exchange-students/erasmus/  

 

 

 

https://studij.uni-lj.si/studexchange/tujci_prva.asp
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/
https://www.upol.cz/en/
mailto:vladimir.vanek@upol.cz
mailto:petr.simacek@upol.cz
mailto:iro@upol.cz
https://www.upol.cz/en/skupiny/students/exchange-students/erasmus/


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет Федерико II у Напуљу 
 

Земља 
Италија 

 

Сајт 
http://www.unina.it/en_GB/home  

 

Еразмус код 
I NAPOLI01 

 

Контакт особа и мејл 

Gianluca Polese, Erasmus+ academic coordinator: gianluca.polese@unina.it   

Fernanda Nicotera, International Relations Officer: international@unina.it    

 

 

Категорија мобилности Студенти Наставно/научно особље Ненаставно особље 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- - 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
Енглески/италијански 

 
Click here to enter text. Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

 

0511 Biology 

0512 Biochemistry 

 

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) 

 

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију 

(селектовани студенти добијају упутство путем имејла). 

 

Информације доступне на линку: http://www.international.unina.it/erasmus/  

 

http://www.unina.it/en_GB/home
mailto:gianluca.polese@unina.it
mailto:international@unina.it
http://www.international.unina.it/erasmus/


 

 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Салерну 

Земља Италија 

Сајт https://web.unisa.it/en/home  

Еразмус код I  SALERNO01 

Контакт особа и мејл 

Michele Guida, академски координатор за информатику: miguida@unisa.it,  

Roberta Citro, академски координатор за физику: rocitro@unisa.it,  

Intrnational Relations Office: erasmus@unisa.it  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 
енглески или 

италијански  
Click here to enter text. Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  

мин. Б2 тј. биће 

накнадно 

усаглашено са 

партнером 

Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0533 Physics 

061 ICTs 
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) 

Више информација: https://web.unisa.it/unisa-rescue-

page/dettaglio/id/685/module/196/row/21  

Селектовани кандидати ће добити путем мејла упутство за онлајн апликацију. 

https://web.unisa.it/en/home
mailto:miguida@unisa.it
mailto:rocitro@unisa.it
mailto:erasmus@unisa.it
https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/685/module/196/row/21
https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/685/module/196/row/21


 

KА103 ПАРТНЕР 

 

 
Универзитет у Коимбри 

Земља 
Португал 

 

Сајт https://www.uc.pt/en/driic  

Еразмус код P COIMBRA01 

Контакт особа и мејл 

Координатор мобилности за физику: Isabel Lopes, isabel@lips.fis.uc.pt 

За студенте: Maria Teresa Silva, mteresa@uc.pt 

Координатор мобилности за информатику: Prof. Raul Barbosa, info 

mobilidade@dei.uc.pt 

 

 

Категорија мобилности Студенти - - 

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер студије (Physics); 

Сви нивои (061 ICTs) 
  

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) - - 

Алоцирани број мобилности 2 - - 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески/португалски Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на којем се 

одвија мобилност  

Енглeски Б2/Португалски 

Б1 
Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0533 Physics 

061 ICTs 
 
 

Click here to enter 
text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести ако 

постоји специфичност релеватна за конкурс 

– нпр. ако партнер има свој онлајн систем, 

итд) 

https://www.uc.pt/en/driic/office-hours/  

 

Студенти су у обавези да након номинације ураде онлајн апликацију: 

http://www.uc.pt/en/driic/estudantesIN/CandidatIN/  

 

Додатне информације за студенте: 

http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/  

Каталог курсева: http://www.uc.pt/en/ects/catalogo  

 

Академски календар: 

http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/   

 

https://www.uc.pt/en/driic
https://www.uc.pt/en/driic/office-hours/
http://www.uc.pt/en/driic/estudantesIN/CandidatIN/
http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/
http://www.uc.pt/en/ects/catalogo
http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/calendario_academico/


 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Овиjеду 

Земља Шпанија 

Сајт https://www.uniovi.es/en   

Еразмус код E  OVIEDO01 

Контакт особа и мејл 

Академски координатор за математику: Jorge Jiménez Meana, 

meana@uniovi.es 

Академски координатор за биологију: Eva Garcia-Vazquez, egv@uniovi.es  

 

Категорија мобилности Студенти - - 

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер и докторске 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
 - 

Алоцирани број мобилности 2 - - 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески/шпански Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем се 

одвија мобилност  
Б1 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0511-Biology 

0541-Mathematics 

 
 

 

Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој онлајн 

систем, итд) 

Информације за Еразмус+ студенте: 

https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros  

Након номинације, студенти су у обавези да ураде онлајн апликацију 

(селектовани студенти добијају упутство путем имејла). 

https://www.uniovi.es/en
mailto:meana@uniovi.es
mailto:egv@uniovi.es
https://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros


 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Торину 
 

Земља 
Италија 

 

Сајт 
www.en.unito.it  

 

Еразмус код 
I TORINO01 

 

Контакт особа и мејл 

Департмански координатор: Sandro Coriasco, sandro.coriasco@unito.it  

Административни координатор: Vicolo Benevolo, 

internationalexchange@unito.it , 

international.sciences@unito.it  

 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Алкали 
 

Земља 
Шпанија 

 

Сајт 
https://www.uah.es/en/  

 

Еразмус код 
E ALCAL-H01 

 

Контакт особа и мејл 

Академски координатори 

За хемију: Prof. Gloria Quintanilla López, gloria.quintanilla@uah.es 

За заштиту животне средине David García de León Hernández: 

david.garcialh@uah.es  

За биологију: Prof. Lilian Puebla Jiménez, lilian.puebla@uah.es 

Административни координатор за студенте: Daniel Buitrago, 

erasmus.incoming@uah.es 

 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) - Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 3 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 

 

Енглески или шпански 

 

Click here to enter text. 
Click here to enter 

text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б1/ Б2 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

0511 Biology 

0512 Biochemistry 

0531 Chemistry 

0521 Environmental 

Science 

 
 

Click here to enter 

text. 

Напомена о партнеру (обавезно навести 

ако постоји специфичност релеватна за 

конкурс – нпр. ако партнер има свој 

онлајн систем, итд) 

Предност је знање шпанског језика!  

 

https://www.uah.es/en/internacional/erasmusprojects/Erasmus-Programme/  

 

 

http://www.en.unito.it/
mailto:sandro.coriasco@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:international.sciences@unito.it
https://www.uah.es/en/
mailto:david.garcialh@uah.es
https://www.uah.es/en/internacional/erasmusprojects/Erasmus-Programme/


Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 1 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност 

 

Енглески/италијански 

 

 

 
Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на којем 

се одвија мобилност  
Б1 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 
0541 Mathematics 

 
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) 

 

Информације за студенте и онлајн апликацију: https://en.unito.it/international-

relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility   

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Салцбургу „Париз Лодрон“ 

Земља Аустрија 

Сајт https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52&L=1  

Еразмус код A SALZBUR01 

Контакт особа и мејл 

Geogr. Petra HÖPFNER, erasmusincoming@sbg.ac.at   

Departmental Coordinator, Dept. of Geoinformatics  

Prof. Hermann Klug: hermann.klug@plus,ac.at  

Contact for BIP (Blended Intensive Programme) 2022: 

ainura.nazarkulova@plus.ac.at  

 

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер и докторске 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност енглески 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 0532 Геонауке 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) 

https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-

office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-

students/?lang=en  

 

 

 

https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility
https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52&L=1
mailto:erasmusincoming@sbg.ac.at
mailto:hermann.klug@plus,ac.at
mailto:ainura.nazarkulova@plus.ac.at
https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en
https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en
https://www.plus.ac.at/international-relations-department/international-relations-office/service-for-students/in-salzburg/study-placements/erasmus-semp-students/?lang=en


КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Y SCHOOLS 

Земља Француска 

Сајт https://ecolesuperieuretourisme.fr/en  

Еразмус код F TROYES07 

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

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески, Француски Click here to enter text. Click here to enter text. 

Минимални ниво знања језика на 

којем се одвија мобилност  
Б1 Choose an item. Choose an item. 

Област(и) за мобилност 

1015 - Travel, Tourism 

and Leisure 

 

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) 

Academic Advisor: Ciska Seyssel, ciska.seyssel@yschools.fr  

Course Catalogue: http://open.get-formation.fr/recherche.php   

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције „Јурај Добрила“ Универзитет у Пули 

Земља Хрватска 

Сајт https://www.unipu.hr/en  

Еразмус код HR PULA01 

Контакт особа и мејл 
Faculty of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies: Sanja Dolenec, 

sdolenec@unipu.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 2 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески, 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 
1015 - Travel, Tourism 

and Leisure 
Click here to enter text. Click here to enter text. 

Напомена о партнеру (обавезно Инфо за Еразмус+ студенте: https://www.unipu.hr/en/visiting-students  

https://ecolesuperieuretourisme.fr/en
mailto:sandra.rohmer@yschools.fr
mailto:ciska.seyssel@yschools.fr
http://open.get-formation.fr/recherche.php
https://www.unipu.hr/en
mailto:sdolenec@unipu.hr
https://www.unipu.hr/en/visiting-students


навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Лилу 

Земља Француска 

Сајт https://international.univ-lille.fr/en/  

Еразмус код F LILLE103 

Контакт особа и мејл  Sarag Durieux,  erasmus-students@univ-lille.fr 

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Мастер и докторске 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 3 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Француски, Енглески 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 
0511 – Biology 

0531 – Chemistry 

061 – ICTs 
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) 

Courses taught in English: 

https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-

international/cours-en-anglais/     

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет примењених наука, Hochschule Anhalt Kothen 

Земља Немачка 

Сајт https://www.hs-anhalt.de/en/start-page.html  

Еразмус код D KOTHEN01 

Контакт особа и мејл 
Christian Lippold, Еразмус+ институционални координатор, christian.lippold@hs-

anhalt.de  
 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Мастер студије   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Eнглески, Немачки Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Минимални ниво знања језика на Б1 Choose an item. Choose an item. 

https://international.univ-lille.fr/en/
mailto:erasmus-students@univ-lille.fr
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-international/cours-en-anglais/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/en-programme-international/cours-en-anglais/
https://www.hs-anhalt.de/en/start-page.html
mailto:christian.lippold@hs-anhalt.de
mailto:christian.lippold@hs-anhalt.de


којем се одвија мобилност  

Област(и) за мобилност 

0522 - Natural 

environments and wildlife 

0511- Biology 

 

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) 

https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-

abroad/erasmus/incoming-students.html  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Варшавски универзитет за бионауке 

Земља Пољска 

Сајт www.sggw.edu.pl  

Еразмус код PL WARSZAW05 

Контакт особа и мејл incoming@sggw.edu.pl  

 

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 5 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески 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 

0521- Environmental 

sciences 

061 – ICTs 

051 – Biology and related 

sciences 

1015- Travel, tourism and 

leisure 

 

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) 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-

miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције 
Универзитет у Источном Паризу - UPEC 

Факултет за економију и менаџмент 

Земља Француска 

Сајт https://fseg.u-pec.fr/  

Еразмус код F PARIS012 

https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus/incoming-students.html
https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus/incoming-students.html
http://www.sggw.edu.pl/
mailto:incoming@sggw.edu.pl
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/inc/studia/ue/
https://fseg.u-pec.fr/


Контакт особа и мејл Fabien Zerbib, international-eco@u-pec.fr, fabien.zerbib@u-pec.fr  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Француски, Енглески 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 
0311 – Economy (отворено 

за студенте примењене 

математике) 
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) 

Контактирати Канцеларију за међународну сарадњу ПМФ-а за више информација 

(доступан каталог курсева који се изводе на француском и енглеском језику): 

erasmus@pmf.uns.ac.rs  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Универзитет у Сегедину 

Земља Мађарска 

Сајт  https://u-szeged.hu/english  

Еразмус код HU SZEGED01 

Контакт особа и мејл Rober Vajda, Департмански координатор:  vajdar@math.u-szeged.hu  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

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 Енглески, Мађарски 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 0541 – Mathematics 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) 

Више информација: 

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html  

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Западни универзитет у Темишвару 

Земља Румунија 

Сајт  https://www.uvt.ro/en/   

mailto:international-eco@u-pec.fr
mailto:fabien.zerbib@u-pec.fr
mailto:erasmus@pmf.uns.ac.rs
https://u-szeged.hu/english
mailto:vajdar@math.u-szeged.hu
http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html
https://www.uvt.ro/en/


Еразмус код RO TIMISOA01 

Контакт особа и мејл 
Horatiu Hot, Erasmus+ Incoming Officer:  horatiu.hot@e-uvt.ro  

Laura PITULICE, Erasmus+ coordinator for chemistry: laura.pitulice@e-uvt.ro  

  

 

Категорија мобилности Студенти Choose an item. Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) Сви нивои студија   

Категорија Еразмус+ стипендије Размена (Study exchange) Choose an item. Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 2 Choose an item. Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Енглески 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 0531 – Chemistry 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) 

Више информација: 

https://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-studenti-2/?lang=en  

Обавезна онлајн апликација: https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-university-what-now-

_en/?lang=en  

 

 

КА103 ПАРТНЕР 

Назив партнерске институције Технолошки универзитет у Грацу 

Земља Аустрија 

Сајт 

https://www.tugraz.at/en/home/    

International Office: https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-

structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/   

Еразмус код A GRAZ02 

Контакт особа и мејл Gitte Cerjak: gitte.cerjak@tugraz.at  

 

Категорија мобилности Студенти - Choose an item. 

Ниво мобилности (само студенти) 
Основне и мастер 

студије 
  

Категорија Еразмус+ стипендије 
Размена (Study 

exchange) 
- Choose an item. 

Алоцирани број мобилности 5 - Choose an item. 

Језик на којем се одвија мобилност Немачки или енглески 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 

0521 Environmental 

Sciences 

 

0612 Database and 

Network Design and 

Аdministration 

(Informatics) 

 

Click here to enter text. Click here to enter text. 

mailto:horatiu.hot@e-uvt.ro
mailto:laura.pitulice@e-uvt.ro
https://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-studenti-2/?lang=en
https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-university-what-now-_en/?lang=en
https://ri.uvt.ro/i-was-selected-by-my-university-what-now-_en/?lang=en
https://www.tugraz.at/en/home/
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/organisational-structure/service-departments-and-staff-units/international-office-welcome-center/
mailto:gitte.cerjak@tugraz.at


0541 Mathematics 

 

0531 Хемија 

0512 Биохемија 

 

 

Напомена о партнеру (обавезно 

навести ако постоји специфичност 

релеватна за конкурс – нпр. ако 

партнер има свој онлајн систем, итд) 

 

https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-

teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/   
 

Proof of Language Level - German or English: Based on the learning agreement 

students need to hand in an official document stating that the required language 

level (B2 or higher). Certificates should not be older than two years at the time of 

nomination!    

 

 

 

https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/
https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/international-studying-and-teaching/exchange-at-tu-graz/overview-exchange-at-tu-graz/

